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หนังสอืคู่มอื ส านักงานสเีขยีว (Green Office) ซึง่จัดพมิพ์โดยกรม
ส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ร่วมกับคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใชก้ับส านักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์มคีวามยนิดีที่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มใหก้ับประเทศไทย โดยความ
ร่วมมอืกับกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ในการพัฒนามาตรฐานส านักงานสเีขยีว (Green Office) ซึง่เป็น
มาตรการในการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มในส านักงานและไดม้ีการรณรงค์ให ้
ส านักงาน เอกชน รัฐวสิาหกจิ และราชการน าไปใชเ้พือ่ดแูลสิง่แวดลอ้มและลด
การปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก(Greenhouse gas) ซึง่เป็นมาตรการหนึง่ของ
ประเทศไทยทีจ่ะตอ้งเป็นสว่นหนึง่ของสังคมโลกในการดูแลระบบสิง่แวดลอ้ม
โลกในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายสังคมคารบ์อนต ่าหรอืเศรษฐกจิสเีขยีว
ของรัฐบาล ซึง่ในอนาคตนโยบายในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มจะตอ้งลงลกึไป
ถงึการดแูลสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมชวีติประจ าวนั หรอืทีเ่รยีกวา่วถิชีวีติทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดลอ้ม (Green Living) คอืตัง้แตต่ืน่นอนจนกระท่ังนอนและการดูแล
สิง่แวดลอ้มระหวา่งการนอนดว้ยหมายถงึตลอดเวลาน่ันเอง 

 
นอกจากนี้ กระบวนการในการพัฒนามาตรฐานส านักงานสเีขยีวยังเป็น

สว่นหนึง่ของการเรยีนการสอนและการวจัิย ของนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละ
ปรญิญาโท โดยมาตรฐานส านักงานสเีขยีวเป็นสว่นหนึง่ของการเรยีนในระดับ
ปรญิญาตรวีชิา ENST 422 มาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และ
เทคโนโลยีที่สะอาดและวชิา ENTM 532 มาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กประสบการณ์ในการท างานและการวจัิยถงึความร่วมมอื
และประสทิธภิาพของมาตรฐานส านักงานสเีขยีวในการลดกา๊ซเรอืนกระจก ทัง้นี้
โดยมรีองศาสตรจารยส์ยาม อรุณศรีมรกต เป็นผูด้ าเนินการและประสานงาน
โครงการส านักงานสเีขยีว 

 
ทา้ยนี้ ขอใหโ้ครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จและมีความพัฒนา

กา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พัฒนาสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยและของโลกเรา
ในปัจจบุันและอนาคต 

 
    รองศาสตราจารยส์ยาม อรณุศรมีรกต 
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 4.1 ส านกังาน (Office) หมายถงึ สถานทีทํ่างานที่มกีารออกแบบและ

กอ่สรา้งของหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ และเอกชน ทัง้ภายในอาคารและภายนอก

อาคาร ทีผู่ทํ้างานหรอืผูป้ระกอบอาชพีใชเ้ป็นทีป่ฏบิตังิานดา้นเอกสาร ดา้นการประชมุ

และการจัดนทิรรศการ รวมไปถงึพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์อืน่ๆภายในทีม่กีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสํานักงาน ไดแ้ก ่พืน้ทีรั่บประทานอาหาร พืน้ทีป่ระกอบอาหาร หอ้งน้ํา ลานจอดรถ 

พืน้ทีร่องรับของเสยี ระบบบําบดัของเสยี 

 4.2 การน ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) หมายถงึ การจัดการวัสดุเหลอืใช ้

โดยนําไปผา่นกระบวนการ แปรสภาพ เพือ่ใหเ้ป็นวัสดุใหมแ่ลว้นํากลับมาใชไ้ดอ้กี ซึง่

วัสดทุีผ่า่นการแปรสภาพนัน้อาจจะเป็นผลติภณัฑเ์ดมิหรอืผลติภณัฑใ์หมก่็ได ้

 4.3 การน ากลบัมาใชซ้ า้ (Reuse) หมายถงึ การจัดการวัสดุเหลอืใช ้โดย

ทีย่งัไมผ่า่นกระบวนการแปรสภาพ กลับมาใชใ้หม ่

 4.4 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-Product) หมายถงึ 

สนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยทีีใ่สใ่จกับผลกระทบที่

จะเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จากการคัดเลือกวัตถุดบิในการผลติ การเลือกใช ้

พลังงานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่ใหก้ระบวนการผลติสนิคา้หรอืผลติภัณฑนั์น้ๆ 

ใชพ้ลังงานจากน้ําและไฟฟ้าในการผลติอยา่งคุม้ค่ามากทีส่ดุ จนกระทั่งเสร็จสมบรูณ์

เป็นสนิคา้หรือผลติภัณฑร์อการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑสํ์าหรับเตรียมการ

ขนสง่และจัดจําหน่ายใหก้ับตลาดผูบ้รโิภคต่อไป รวมถงึการจัดการซากผลติภัณฑนั์น้

อยา่งถกูวธิ ี

 4.5 ส านกังานสเีขยีว (Green Office) หมายถงึ สํานักงานและกจิกรรม

ต่างๆภายในสํานักงานทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด โดยการใชท้รัพยากร

และพลังงานอยา่งรูค้ณุคา่ มแีนวทางในการจัดการของเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมไป

ถงึการเลอืกใชว้ัสด ุอปุกรณ์ เครือ่งใชสํ้านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และทีสํ่าคัญ

จะตอ้งปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณตํ่า 

 4.6 หลกัเกณฑ ์หมายถงึ ขอ้กําหนดทีสํ่านักงานจะตอ้งมหีรอื ตอ้งปฏบิตั ิ

4.7 นวตักรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิง่ใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ กระบวนการ หรอื สิง่ประดษิฐใ์หม ่ๆ ทีย่งัไมเ่คยมใีชม้ากอ่น หรอืเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดมิที่มีอยู่แลว้ใหท้ันสมัย และไดผ้ลดีมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงูกวา่เดมิ  

4.8 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement) หมายถงึ 
การปรับปรุงเล็กๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอยา่งต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปใน
การปรับปรงุจากมาตรฐานเดมิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ รวมถงึการปรับปรุงการทํางานประจําวันให ้
ดยี ิง่ขึน้ 
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วตัถปุระสงค ์
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พัฒนาเกณฑ ์และแนวทางการประเมนิสํานักงานสเีขยีว (Green Office) 

2. เพื่อส่งเสรมิใหสํ้านักงานนําเกณฑ์สํานักงานสีเขียว(Green Office) ไป

ประยกุตใ์ช ้ 

3. เพือ่ตรวจประเมนิและรับรองสํานักงานสเีขยีว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้

ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทอ้งถิน่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office)                                          กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                      
 

 
หน้า | 3 

 

 
  
  
 คูม่อืสํานักงานสเีขยีวจัดทําขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีสํ่าคัญยิง่
ในปัจจุบัน คอื ภาวะโลกรอ้น โดยมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะชว่ยใหสํ้านักงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรวมทัง้ลด
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มดา้นอืน่ๆ ดว้ย 
 
 หลักการสําคัญของสํานักงานสเีขยีวก็คือ การเปลี่ยนพฤตกิรรมในการทํา
กจิกรรมต่างๆในสํานักงานใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีสุ่ด โดยลดการใช ้

พลังงาน และรเิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดปรมิาณขยะโดยการลด
การใช ้การใชซ้ํ้าการนํากลับมาใชใ้หม ่การลดและเลกิใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอันตราย เป็น
ตน้ 
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ทีม่าและความส าคญัของสภาวะโลกรอ้น 
                                        
 
  หรอื ภาวะภมูอิากาศเปลีย่นแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ

โลกเราในปัจจุบัน สังเกตไดจ้ากอุณหภูม ิของโลกที่สูงขึน้เรื่อยๆ สาเหตุหลักของ
ปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรอืนกระจกมี
ความสําคัญกบัโลกเพราะกา๊ซจําพวกคารบ์อนไดออกไซด ์หรอื มเีทน จะกักเก็บความ
รอ้นบางส่วนไวใ้นในโลก ไม่ใหส้ะทอ้นกลับสู่บรรยากาศทัง้หมด มฉิะนั้น โลกจะ
กลายเป็นแบบดวงจันทร ์ทีต่อนกลางคนืหนาวจัด และตอนกลางวันรอ้นจัด เพราะไมม่ี
บรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทติย ์ซึง่การทําใหโ้ลกอุ่นขึน้เช่นนี้คลา้ยกับ
หลักการของเรือนกระจก (ที่ใชป้ลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) แต่การเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องของ CO2 ทีอ่อกมาจาก โรงงาน
อตุสาหกรรม รถยนต ์หรอืการกระทําใดๆ ทีเ่ผาเชือ้เพลงิฟอสซลิเชน่ ถ่านหนิ น้ํามัน 
ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ส่งผลใหร้ะดับปริมาณ CO2 ซึง่
คารบ์อนไดออกไซดท์ีม่ากขึน้นี้ไดเ้พิม่การกักเก็บความรอ้นไวใ้นโลกของเรามากขึน้
เรือ่ยๆ จนเกดิเป็นภาวะโลกรอ้น 

สําหรับบรรยากาศของโลกประกอบดว้ยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซเิจน 
21% ก๊าซอารก์อน 0.9% นอกนัน้เป็นไอน้ําและก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจํ์านวน
เล็กนอ้ย แมว้่าไนโตรเจน ออกซเิจน และอาร์กอนจะเป็นองค์ประกอบหลักของ
บรรยากาศ แต่ก็มไิดม้อีทิธพิลต่ออุณหภูมขิองโลก ในทางตรงกันขา้มก๊าซโมเลกุล
ใหญ ่เชน่ ไอน้ํา คารบ์อนไดออกไซด ์และมเีทน แมจ้ะมอียูใ่นบรรยากาศเพยีงเล็กนอ้ย 
กลับมคีวามสามารถในการดดูกลนืรังสอีนิฟราเรดและมอีทิธพิลทําใหอ้ณุหภมูขิองโลก
อบอุ่น เราเรียกก๊าซพวกนี้ว่า "ก๊าซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เนื่องจาก
คุณสมบัตใินการเก็บกักความรอ้นหากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแลว้พื้นผวิโลกจะมี
อุณหภูมเิพียง -18 องศาเซลเซยีส ซึง่น่ันก็หมายความว่าน้ําทัง้หมดบนโลกนี้จะ
กลายเป็นน้ําแข็ง 

 

กา๊ซเรอืนกระจกคอือะไร 

 กา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นกา๊ซทีม่คีณุสมบตัใินการดูดซบัคลืน่
รังสคีวามรอ้น หรอืรังสอีนิฟาเรดไดด้ ีกา๊ซเหลา่นีม้คีวามจําเป็นตอ่การรักษาอณุหภมูใิน
บรรยากาศของโลกใหค้งที่ซ ึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั ้น
บรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอืน่ๆ ในระบบสุรยิะแลว้ จะทําใหอุ้ณหภูมใินตอน
กลางวันนัน้รอ้นจัด และในตอนกลางคืนนัน้หนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลืน่รังสี

ความรอ้นไวใ้นเวลากลางวัน แลว้คอ่ยๆ แผรั่งสคีวามรอ้นออกมาในเวลากลางคนืทําให ้
อุณหภูมใินบรรยากาศโลกไม่แปลงอย่างฉับพลัน มกี๊าซจํานวนมากทีม่คีุณสมบัตใิน
การดูดซับคลื่นรังสีความรอ้น และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึง่มทีัง้ก๊าซที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละเกดิจากกจิกรรมของมนุษย์  ก๊าซเรอืนกระจกทีสํ่าคัญคอื 
ไอน้ํา กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์โอโซน มเีทน ไนตรัสออกไซด ์สารซเีอฟซ ีเป็นตน้ 
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ความตระหนกัตอ่ปญัหาโลกรอ้น 

ประเทศตา่งๆ ในโลกไดต้ระหนักถงึปัญหาภาวะโลกรอ้นมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522 
แต่ไดม้กีารตกลงทีจ่ะแกไ้ขปัญหาร่วมกันครัง้แรกในการประชมุสหประชาชาตวิ่าดว้ย
สิง่แวดลอ้มและการพัฒนาเมือ่ปี พ.ศ. 2535 ณ กรุงรโิอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ 
โดยการลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate 
Change) วัตถุประสงคท์ีสํ่าคัญของอนุสัญญานี้คอื การรักษาระดับปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมของมนุษย์ใหอ้ยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
ภมูอิากาศของโลก โดยในระยะแรกกําหนดใหป้ระเทศทีพ่ัฒนาแลว้ มพีันธกรณีในการ
จัดทํานโยบายและมาตรการในการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและปฏบิตัติาม
นโยบายและมาตรการในการลดเพือ่ใหป้รมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอยูใ่นระดับที่
ปลอ่ยในปี พ.ศ. 2533 ใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. 2543 แต่อยา่งไรก็ตามพันธกรณีดังกล่าว
เป็นไปตามความสมัครใจ จงึทําใหป้รมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิม่ขึน้
เรือ่ยๆ ดังนัน้ในปี พ.ศ. 2543 ทีป่ระชมุประเทศภาคสีมาชกิของ UNFCCC ครัง้ที ่3 จงึ
ไดรั้บรองพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) เพือ่เป็นเครือ่งมอืใหพ้ันธกรณีในการลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมผีลบงัคับใชท้างกฎหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ พธิสีารเกยีว
โตกําหนดใหป้ระเทศทีพ่ัฒนาแลว้ มพีันธกรณีทีจ่ะตอ้งลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 6 
ชนดิ ไดแ้ก ่ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) มเีทน (CH4) ไนตรัสออกไซด(์N2O) 
ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PCFs) ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลูโอ
ไรด ์(SF6) ลง 5 เปอรเ์ซ็นของระดับการปล่อยในปี พ.ศ. 2533 โดยกําหนดใหม้กีลไก
ในการลด 3 กลไกคอื Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET) และ 
Clean Development Mechanism (CDM) ระยะเวลาการลดตัง้แต่ พ.ศ. 2551 ถงึ 
พ.ศ. 2555 

 
การด าเนนิงานของประเทศไทย 

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลไดใ้ห ้
สั ต ย า บั น เ ข ้า ร่ ว ม เ ป็ น ภ า คี ก ร อ บ อ นุ สั ญ ญ า 
สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(UNFCCC: United Nations Framework 
Convention on Climate Change) เมือ่วันที ่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2537 และใหส้ัตยาบันในพธิสีารเกยีว
โต (Kyoto Protocol) เมือ่วันที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2545  

ภายใตก้รอบอนุสัญญา UNFCCC และพธิสีารเกยีวโต ประเทศไทยในฐานะที่
เป็นประเทศทีกํ่าลังพัฒนา ไม่มพีันธกรณีที่จะตอ้งลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก มเีพยีงพันธกรณีในการจัดทํารายงานแห่งชาต  ิ (National Communication) 
เพือ่เสนอต่อสํานักงานเลขานุการอนุสัญญา UNFCCC รายงานนี้จะประกอบดว้ยบัญชี

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) และผลการดําเนนิงานของ
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รัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยความสมัคร
ใจ 

 การดําเนินงานระดับประเทศที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ก็ไดม้กีารดําเนนิการมากมายเพือ่ลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การดําเนนิงานทีสํ่าคัญ รวมถงึการดําเนนิโครงการภายใตก้ลไก
การพัฒนาทีส่ะอาด (CDM) ซึง่เป็นกลไกทีช่ว่ยประเทศทีพั่ฒนาแลว้ใหส้ามารถมี
ทางเลอืกในการลดก๊าซเรอืนระจก โดยร่วมมอืกับประเทศทีกํ่าลังพัฒนา ในการจัดทํา
โครงการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

รัฐบาลไดจ้ัดตัง้องคก์ารมหาชน คอื องคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
(Thailand Greenhouse Gas Organization – TGO) ขึน้ในปี พ.ศ. 2550 เพือ่
รับผดิชอบในการบรหิารจัดการโครงการ ภายใตก้ลไกการพัฒนาทีส่ะอาดรวมทัง้เป็น
ศูนยก์ลางในการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองคก์ารระหว่าง
ประเทศในเรือ่งดังกล่าวนอกจากนี้ ประเทศไทยยังมกีารดําเนนิงานในระดับเมอืงดว้ย 
เนือ่งจากเมอืงใหญ่ทั่วโลกมกีารใชพ้ลังงานถงึ 3 ใน 4 สว่นของพลังงานทีใ่ชท้ัง้หมด
ของโลก ในสว่นของกรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึง่ของโลก ไดเ้ขา้ร่วม
ประชมุสุดยอดของเมอืงใหญ่ดา้นสภาพภมูอิากาศ (C40 Large Cities Climate 
Summit) ครัง้ที ่ 2 ณ กรุงนวิยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2550 จากการประชมุดังกล่าว กรุงเทพมหานครไดจ้ัดทําแผนปฏบิัตกิารเพือ่แกไ้ข
ปัญหาในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550 -2555) โดยตัง้เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืน
กระจกใหไ้ด ้ 15% ซึง่ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรใ์นการดําเนนิการ 5 ดา้น คอื การ
พัฒนาระบบขนสง่มวลชน การสง่เสรมิการใชพ้ลังงานทางเลอืก การปรับปรุงอปุกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในอาคาร การจัดการขยะและน้ําเสยี และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

 จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราจึงมีความจําเป็นในการใส่ใจเรื่องปัญหา
สิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากรที่มอียู่ในปัจจุบันใหคุ้ม้คา้ที่สุด โดยการปรับปรุง
พฤตกิรรมในการใชท้รัพยากร ลดการใชพ้ลังงาน หันมาใชพ้ลังงานหมนุเวยีน เป็นตน้ 
การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดังกลา่วตอ้งอาศัยความรว่มมอืของทกุภาคสว่น ตัง้แตรั่ฐบาล 
ภาคเอกชน NGOs และประชาชนทั่วไป ในการแกไ้ขปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

สํานักงานสเีขยีวเป็นแนวทางหนึง่ทีเ่จา้ของกจิการและบคุลากรสามารถมสีว่น
รว่มในการลดปัญหาทีเ่กดิขึน้จากสภาวะโลกรอ้น สว่นรัฐบาลก็สามารถมสีว่นรว่มในการ
ออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อดําเนินโครงการสํานักงานสีเขยีวในหน่วยงาน
ราชการและเพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานของภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office)                                          กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                      
 

 
หน้า | 7 

 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัเมือ่เป็นส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

 ประโยชน์โดยตรงคอื ลดค่าใชจ้่ายในสํานักงานจากการลดค่าไฟฟ้า ปรมิาณ
การใชก้ระดาษและอืน่ๆ 

 ลดมลภาวะทางอากาศและน้ํา ลดการตัดตน้ไม ้
 การสรา้งจติสํานกึและการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม มสีว่นทํา

ใหบ้คุลากรมคีวามภาคภมูใิจและมกํีาลังใจในการทํางาน 
 ภาพพจนท์ีด่ตีอ่องคก์ร ปัจจบุนัการใชค้ณุธรรมหรอืความดเีป็นแนวทางในการ

ดําเนนิธุรกจิถอืว่าเป็นสิง่ทีจํ่าเป็น และเป็นแนวโนม้ของโลกทีผู่ป้ระกอบการ
ทัง้หลายควรจะยดึถอืและปฏบิัต ิเนื่องจากหากทุกองคก์รใชแ้นวทางนี้ในการ
ดําเนนิธรุกจิ สิง่ทีไ่ดก้ลับมาคอื ความเจรญิและภาพพจนท์ีด่ขีององคก์ร 

 สรา้งรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ โครงการสํานักงานสเีขยีวไม่
เพยีงแตจ่ะทําใหบ้คุลากรเกดิความภาคภมูใิจเพราะมสีว่นรว่มเทา่นัน้แตอ่งคก์ร
ยงัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการทีลู่กคา้พจิารณาเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารจาก
องคก์รทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม จงึสง่ผลใหอ้งคก์รมกํีาไรมากขึน้ 

 ผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคทีจ่ะไดรั้บจากราคาสนิคา้ทีถ่กูลงและมคีณุภาพ 
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คือ ทุกสิง่ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทัง้ที่มีชีว ิตและไม่มีชีว ิต รวมไปถึง

วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชือ่ มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกัน เป็นปัจจัยในการ

เกือ้หนุนซึง่กันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึง่จะมสีว่นเสรมิหรอืทําลายอกีสว่นหนึง่ 

อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้

 สิง่แวดลอ้มบางอยา่งมอียูแ่ลว้ตามธรรมชาต ิไดแ้ก ่คน พชื สตัว ์ดนิ หนิ ทราย 

น้ํา ภเูขา ทอ้งฟ้า ฯลฯ สิง่แวดลอ้มบางอยา่งเกดิจากการประดษิฐ ์คดิคน้ และสรา้งขึน้

ดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไดแ้ก่ อาคาร บา้นเรือน ยานพาหนะ เสื้อผา้ ถนน เครื่องมือ 

เครือ่งใชต้า่งๆ 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่1 (ซา้ย) สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ(ขวา) สิง่แวดลอ้มทีม่นุษย์

เป็นผูส้รา้งขึน้มา 
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ภาพที ่2 ปัญหาสิง่แวดลอ้มประเภทตา่งๆ อนัประกอบดว้ย มลพษิทางน้ํา มลพษิทางอากาศ มลพษิและขยะอนัตราย 

และมลพษิทางเสยีง

มลพษิทางน า้ มลพษิทางอากาศ มลพษิขยะและขยะอนัตราย มลพษิทางเสียง 
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ภาพที ่3 ปัญหาสิง่แวดลอ้มแตล่ะประเภทลว้นสง่ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติทกุชนดิในระบบนเิวศน ์และ

ปัญหาเหลา่นัน้ลว้นสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นวงจรไมรู่จั้กจบสิน้ 

 

พฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทุกคนก็คือผูก้่อใหเ้กิดมลพิษใน

สิง่แวดลอ้มดว้ยวธิกีารต่างๆทัง้ส ิน้ เชน่ การทิง้ขยะลงบนทอ้งถนน การทิง้ของเสยีลงสู่แม่น้ําลําคลอง 

การใชส้ารเคมทีีม่พีษิในการเกษตรกรรมมากเกนิไป การเผาและการตัดไมทํ้าลายป่า การทําใหเ้กดิเสยีง

ดังที่รบกวนและการทิง้กากของเสียอันตรายสู่สถานที่สาธารณะ เป็นตน้ แต่ทุกๆคนคดิไม่ถงึว่าเป็น

ความผดิของ “ตนเอง” ในวันนี้ประชาชนทุกคน ภาครัฐ และเอกชน ควรมคีวามรูส้กึร่วมกันในกรพทิักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและช่วยกันรักษาสิง่แวดลอ้มใหม้ีคุณภาพที่ดีข ึน้ เพื่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและความยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศใหค้งอยู่อย่างยาวนาน

สบืไป 
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สํานักงานทีจ่ะไดรั้บเป็นสํานักงานสเีขยีวจะตอ้งผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่าเพือ่แบ่งระดับของสํานักงาน

ออกเป็น 3 ระดับ ซึง่สํานักงานจะตอ้งประเมนิการจัดการสิง่แวดลอ้มภายในสํานักงานตามคู่มอืตดิตาม
ตรวจสอบทีป่ระกอบดว้ย 7 หมวด (รายละเอยีด ภาคผนวก ก) ดังนี ้

 

หมวด รายละเอยีด น า้หนกั (รอ้ยละ) 

1 การบรหิารจดัการองคก์าร (Organization Management) 
1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
1.2 การวางแผนการด าเนนิงาน  
(การระบปุระเด็นและการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการ

ใชท้รพัยากร, กฏหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง, หนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบและอ านาจหนา้ที)่ 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

15 

2 การด าเนนิงาน Green Office(Operation of Green office) 
2.1 การสือ่สารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
2.2 การจดัประชุมและนทิรรศการ 
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน 
2.4 การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
2.5 การขนสง่และการเดนิทาง 

20 

3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร (Energy and Resource) 
3.1 การใชพ้ลงังาน  
3.2 การใชน้ า้ 
3.3 ทรพัยากรอืน่ ๆ 

15 

4 การจดัการของเสยี (Waste and Waste water 
Management) 

4.1 การจดัการของเสยีในส านกังาน 
4.2 การจดัการน า้เสยีในส านกังาน 

10 

5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน (Indoor & 
Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 
5.2 แสง 
5.3 เสยีง 
5.4 ความนา่อยู ่

15 

6 การจดัซือ้และจดัจา้ง (Green Procurement) 
     6.1 การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน 

15 

7 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual Improvement) 
7.1 โครงการและกจิกรรม 

10 

 รวม 100 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในส านกังาน 
 สํานักงานทีผ่า่นการตรวจเกณฑข์ัน้ตํ่าจากคณะกรรมการตรวจประเมนิสํานักงานสเีขยีวแลว้ กรม
สง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มจะใหค้ะแนนการตรวจประเมนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่จัดระดับของ
สํานักงานตอ่ไป ทัง้นีก้ารใหค้ะแนนจะพจิารณาถงึสภาพพืน้ที ่การปฏบิตัดิา้นการดูแลสิง่แวดลอ้ม ความรู ้
ความเขา้ใจของพนักงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไดจ้ากการคํานวณและการลดปริมาณ                
กา๊ซเรอืนกระจกในสํานักงาน ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลดังนี ้

 
คะแนน ค าอธบิาย 

0 

- ไมม่กีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน  
- ไมม่กีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
- ไมม่กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- ไมม่เีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน  
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

0.25 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับพอใช ้
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับพอใช ้
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นใน

ระดับพอใช ้
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับพอใช ้
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดบั

พอใช ้

0.50 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับปานกลาง 
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับปานกลาง 
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นใน

ระดับปานกลาง 
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับปานกลาง 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดบัปาน

กลาง 

0.75 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับด ี
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับด ี
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นใน

ระดับด ี
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับด ี
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดบัด ี

1.00 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งดมีาก

สมบรูณ์และเหมาะสม 
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งดมีากสมบรูณ์และ

เหมาะสม 

 
การคดิคะแนนการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

1. นําคะแนนทีไ่ดแ้ตล่ะหมวดคณูกบัคา่น้ําหนัก (รอ้ยละ) และหารดว้ยจํานวนขอ้ทัง้หมดของ
หมวดนัน้ๆ  จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดข้องแตล่ะหมวดมารวมกนั 

 
 
 
 
 

คะแนนร้อยละแต่ละหมวด = จ านวนคะแนนที่ได้ X น  าหนัก (ร้อยละ) 
                                            จ านวนคะแนนทั งหมดของแต่ละหมวด 

คะแนนร้อยละทั งหมด    = ผลรวมของคะแนนร้อยละทั ง 7 หมวด 
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2. สํานักงานทีผ่า่นเกณฑก์ารตรวจประเมนิสํานักงานสเีขยีว จะไดรั้บระดับของความเป็น
สํานักงานสเีขยีว ดังนี ้
 

ระดบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ส านกังานสเีขยีว 

เกณฑก์ารประเมนิส านกังานสเีขยีว 
(คะแนน) 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดับเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดับทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ไมผ่า่นการรับรอง ตํ่ากวา่ รอ้ยละ 60 

  
 หมายเหต ุ 1. หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดับทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) จะตอ้งผา่น 

เกณฑก์ารประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
2.ระดับคะแนนของเกณฑก์ารประเมนิสํานักงานสเีขยีว อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม 
ความเหมาะสม 
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หมวดที ่1 

การบรหิารจดัการองคก์าร 

Organization Management 
  

 

 

ความส าคญั 

  
นโยบายสิง่แวดลอ้ม คอื แถลงการณ์ขององคก์รทีแ่สดงถงึทัศนวสิัย ความตัง้ใจ มุง่มั่น และหลักการใน
การทํางานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวมนโยบายจงึเป็นกรอบสําหรับการดําเนนิการของสํานักงาน 
ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเกณฑก์ารปฏบิัตใิหเ้ป็นสํานักงานสเีขยีวของ กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม และปรับปรงุใหก้ารจัดการสิง่แวดลอ้มดขีึน้เรือ่ยๆ  
 นโยบายสิง่แวดลอ้มที่ดจีะตอ้งมคีวามชัดเจน และง่ายต่อการอธบิายแก่พนักงานในสํานักงาน 
รวมถงึบคุคลภายนอกและผูส้นใจทั่วๆไป พรอ้มทัง้สามารถปรับเปลีย่นใหท้ันสมัยต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
สะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะและขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเผยแพรแ่กบ่คุลากรภายในและสาธารณะดว้ย 
 
วธิกีารด าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1. การก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม  

นโยบายสะทอ้นวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ ปรัชญา ค่านิยม และศรัทธาขององค์กรเกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม ตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ เนน้การมสีว่นรว่มของบคุลากรในสํานักงานทกุ
คน ปรับเปลีย่นทัศนคตบิุคลากรในการใหค้วามสําคัญต่อการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า เนน้กจิกรรมที่
สง่เสรมิการประหยัดทรัพยากรและพลังงานภายในสํานักงาน ไดแ้ก ่การลดการใชไ้ฟฟ้า การลดการใช ้

น้ําประปา การลดการใชก้ระดาษ เป็นตน้ มกีารมอบหมายผูรั้บผดิชอบในแต่ละกจิกรรม และการแสวงหา
และเพิม่พนูความรูด้า้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 

นโยบายจะตอ้งมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกจิกรรม ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของสํานักงาน 
โดยเจา้ของหรอืผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูกํ้าหนดและอนุมัตนิโยบายสิง่แวดลอ้ม และตัวนโยบายสิง่แวดลอ้ม
จะไมม่คีวามหมายถา้ไมม่กีารระบคุวามมุง่มัน่ในการดําเนนิงานทีจ่ะปรับปรุงและ
พัฒนาสิง่แวดลอ้ม ดังนัน้ จะตอ้งระบถุงึความมุง่มัน่ ตอ่ไปนี้ 

1. แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกัน
มลภาวะตามความเหมาะสม 

 การหมนุเวยีนนําของเสยีกลับมาใชใ้หม ่

 การเลือกใชว้ัตถุดบิ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

 การลดปัญหามลพษิหรอืควบคมุใหเ้กดินอ้ยทีส่ดุ 

 การใชท้รัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. แสดงความมุง่มัน่ตอ่การปฏบิัตติามกฎหมาย และเกณฑก์าร

เป็นสํานักงานสเีขยีวของกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
3. แสดงความมุง่มัน่ในการสรา้งความตระหนักดา้นปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
4. แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

 ข ัน้ตอนที ่2. การเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้ม 

 การเผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มแกพ่นักงาน และบุคคลภายนอกมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหท้ราบถงึ
แนวทางในการปฏบิตัหิรอืการดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้มในสํานักงานอยา่งถูกตอ้งสามารถทํา
ไดโ้ดย 

1. การตดินโยบายบรเิวณบอรด์ประชาสมัพันธ ์
2. การประชาสมัพันธ ์การประกาศชีแ้จง การอบรม หรอืการประชมุ 
3. การแจกจา่ยเอกสารนโยบายไปแตล่ะแผนก เป็นตน้ 
4. การประชาสมัพันธผ์า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท 

 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
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ข ัน้ตอนที ่3. การทบทวนและการปรบัปรงุนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

ดังนั้น สํานักงานจะตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกับ

สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงดังนี ้

1. กําหนดระยะเวลาในการปรับปรงุเปลีย่นแปลงแกไ้ขตามความเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ 

2. เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงจะตอ้งใหเ้จา้ของสถานประกอบการหรอืผูบ้รหิารอนุมัติใหม ่

จากนัน้จะตอ้งมกีารสือ่สารนโยบายใหมแ่กพ่นักงานทกุคน 

3. หากทบทวนนโยบายสิง่แวดลอ้มพบวา่ยงัมคีวามทันสมยั เหมาะสม นโยบายดังกล่าว
ก็ยงัสามารถใชแ้ละคงไวไ้ด ้

 

 
ภาพที ่4 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ของกองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม ทีเ่ผยแพรใ่หแ้ก่

พนักงานและบคุคลภายนอกทราบถงึแนวทางในการดําเนนิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในสํานักงาน 

 

 
ภาพที ่5 ตวัอยา่งนโยบายสิง่แวดลอ้ม ของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมโ่จท้ีเ่ผยแพรใ่หแ้ก่

พนักงานและบคุคลภายนอกทราบ 
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ภาพที ่6 ตวัอยา่งคําขวญันโยบายสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

อําเภอบางปะกง ทีเ่ผยแพรใ่หแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกทราบ 
  

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งติดประกาศไวใ้นบริเวณที่บุคคลภายในและภายนอก
มองเห็นชัดเจน ไดแ้ก่ หอ้งรับรองแขก พืน้ทีรั่บรองลูกคา้ บรเิวณพืน้ทีใ่นสํานักงาน 
เป็นตน้ 

2. องคก์รจะตอ้งชีแ้จงและอบรมพนักงานใหเ้ขา้ใจถงึนโยบายสิง่แวดลอ้ม และสามารถ
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มได ้

3. นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นประจําทกุปี 
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การวางแผนดําเนินงานเป็นการกําหนดกจิกรรมหรือวธิีการปฏบิัต ิเพื่อควบคุมผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร โดยการวางแผนดําเนนิงานมรีายละเอยีดทีต่อ้งปฏบิตั ิดังนี ้

1.2.1 การระบปุระเด็นและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน 
1.2.2 กฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
1.2.3 การกําหนดอํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบ 

 การดําเนนิการในหมวดนี้เริม่ตัง้แต่การระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 
เพื่อพจิารณาปัญหาสิง่แวดลอ้มและใชท้รัพยากรที่มีนัยสําคัญ เพื่อจัดหาแนวทางในการแกไ้ขและ
ปรับปรุง จากนัน้จะดําเนนิการคน้หากฎหมายและขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่มาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน และทีสํ่าคัญจะตอ้งมกีารกําหนด 
อํานาจ หนา้ที ่ความรับผดิชอบเพือ่ดําเนนิการควบคุมและแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มในสํานักงานให ้
เป็นไปตามเกณฑสํ์านักงานสเีขยีวตามทีก่รมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้มกําหนด 

 

1.2 การวางแผนการด าเนนิงาน 
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1.2.1 การระบแุละประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากร 
ความส าคญั  
 การระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน จะตอ้งวเิคราะห์และ
พจิารณากจิกรรมตา่งๆทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรและพลังงาน เพือ่ใหท้ราบถงึปัญหา
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียสําคัญ หากแต่จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการ
พจิารณาการใชท้รัพยากรทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม ตน้ตอของสาเหตุ และผลกระทบ รวมถงึทราบ
แนวทางทีจ่ะแกไ้ขผลกระทบดังกลา่วทีเ่กดิขึน้  
 
วธิกีารด าเนนิการ 

ข ัน้ตอนที ่1 การรวบรวมขอ้มลูของบรษิทั 
รวบรวมขอ้มูลในแต่ละขัน้ตอนการทํางาน เพือ่ใหท้ราบถงึลักษณะปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใช ้

ทรัพยากรและพลังงานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมการทํางาน โดยขัน้นี้คณะกรรมการหรอืผูท้ีเ่ป็นตัวแทน
ของแตล่ะแผนกจะตอ้งดําเนนิการรว่มกนัเพือ่หารอืและสรปุขัน้ตอนการทํางานของแผนกตนเอง 

 
ข ัน้ตอนที ่2 การบง่ชีป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน 
วธิีที่ใชใ้นการบ่งชีม้หีลายประเภทแต่ทีง่่ายและนิยมใชก้ันมากที่สุด เรียกว่า การวเิคราะห์ผัง

กระบวนการทํางาน (Process Flow Analysis) โดยจะพจิารณาปัจจัยนําเขา้ (In put) หมายถงึ วัตถุดบิ 
ทรัพยากร พลังงาน เครือ่งสาธารณูปโภคตา่งๆ เป็นตน้ และปัจจัยนําออก (Out put) หมายถงึ ผลติภณัฑ ์
ของเสยี ปัญหาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ รวมไปถงึลงสํารวจพืน้ทีข่องสํานักงานเพือ่ชว่ยในการบง่ชีปั้ญหา
สิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ ดังตารางที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยา่งการบง่ชีปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข ัน้ตอนที ่3 การระบปุญัหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน 

นําประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มที่ไดจ้ากการสํารวจและวเิคราะห์จากกจิกรรมต่างๆ มาระบุลงในตาราง
ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม ดังตารางที ่2 

 
ข ัน้ตอนที ่4 การประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรและพลงังาน 
ประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบถงึความมนัียสําคัญ

ของประเด็นปัญหา โดยมเีกณฑก์ารพจิารณา ดังนี ้
 

กระบวนการ
กิจกรรม 

INPUT OUTPUT 

ส ำนักงาำนั 
ไฟฟ้ำ 

งระดำษ 
หมงึพิมพ์ 

 

งระดำษใช้แล้ว 
หมงึพิมพ์ใช้แล้ว 
 
 งำรท ำควำมสะอำด

ห้อานั ำ้ 
นั ำ้ 

นั ำ้ยำท ำควำมสะอำด 

นั ำ้เสีย 
เศษขยะจำงงำรเข้ำห้อานั ำ้ 
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ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ระดบันยัส าคญั 

ต า่ ปานกลาง สงู 

- มลภาวะ (Pollution) ทางตรง 
- มลภาวะ (Pollution) ทางออ้ม 
- การใชท้รพัยากร (Resource Usage) 
ทางตรง 
- การใชท้รพัยากร (Resource Usage) 
ทางออ้ม 

24 – 48 
28 – 56 
12-36 
15-45 

49 – 72 
57 – 84 
37-60 
46-75 

มากกวา่ 72 
มากกวา่ 84 
มากกวา่ 60 
มากกวา่ 75 

 
เกณฑก์ารประเมนินยัส าคญัของลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้ม ดา้นมลภาวะ  

โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 
ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) คะแนน 

ระเบยีบคูม่อืการปฏบิตังิาน (L1) 
- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุปัญหา

สิง่แวดลอ้ม / อา้งองิครบถว้น 
หรอืไมจํ่าเป็นตอ้งมคีูม่อืในการ
ควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุปัญหา
สิง่แวดลอ้มอา้งองิเพยีงบางสว่น  

 
- ไมม่คีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุปัญหา

สิง่แวดลอ้มอา้งองิ 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 

บทบญัญตัขิองกฎหมาย (C1) 
- ไมม่กีฎหมาย หรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ ที่

ควบคมุผลกระทบทีเ่กดิขึน้ดงักลา่ว 
หรอืการปฏบิตัสิอดคลอ้งกบักฎหมาย 

- มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีฎหมาย ควบคมุ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในอนาคต หรอื
การปฏบิตัมิแีนวโนม้ทีจ่ะผดิกฎหมาย 
หรอือยู ่
 

- ในระหวา่งรอผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม  

- มกีฎหมาย หรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ ที่
ควบคมุผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยา่ง
ชดัเจน และ/หรอืมกีารปฏบิตัทิีจ่ะผดิ
กฎหมาย และ/หรอืผลการตรวจวัด
คณุภาพสิง่แวดลอ้มไมผ่า่นกฎหมาย  

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

การฝึกอบรม (L2) 
- พนักงานทกุคนทีป่ฏบิตังิานที่

กอ่ใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มไดรั้บ
การฝึกอบรม 

- พนักงานจํานวน 40%ของทัง้หมดที่
ปฏบิตังิานทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหา
สิง่แวดลอ้มไดรั้บการฝึกอบรม 

- พนักงานจํานวนตํา่กวา่ 40%ของ
ทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานทีก่อ่ใหเ้กดิ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มดังกลา่วไมไ่ดรั้บ
การฝึกอบรม 

 
1 
 
2 
 
 
3 

ระดบัความอนัตราย (C2) 
- ไมม่อีนัตราย หรอืมผีลกระทบใดๆ 

เล็กนอ้ยตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- ม ี/ อาจมอีนัตราย หรอืมผีลกระทบ

บางอยา่งตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืสง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดับปานกลาง 

- มอีนัตรายถงึทพุพลภาพ สิน้ชวีติ 
หรอืมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มมาก 

 
1 
 
2 
 
 
3 

การดแูลบ ารงุรกัษา (L3) 
*ในกรณีทีไ่มเ่ครือ่งมอื, เครือ่งจักร, 

อปุกรณ์ เกีย่วขอ้งในกจิกรรมนัน้ๆ ใหทํ้า

การประเมนิคะแนนในระดับ 1 

 
 
 
 
1 
 
 

ความสามารถในการฟ้ืนฟู (C3) 
- สามารถฟ้ืนฟไูดเ้องตามธรรมชาต ิ

หรอืใชเ้วลาบําบดัไมน่านเกนิ 3 
เดอืน 

- สามารถฟ้ืนฟไูดโ้ดยใชเ้วลา
ซอ่มแซม / ฟ้ืนฟ3ู เดอืน –1 ปี 

- ไมส่ามารถฟ้ืนฟไูดเ้ลย หรอืตอ้งใช ้

 
1 
 
 
2 
 
3 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 
ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) คะแนน 

- มแีผนการดแูลบํารงุรักษาเชงิป้องกนั
เครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ และมี
การปฏบิตัไิดค้รบถว้นตามแผนที่
กําหนดไว ้

- มแีผนการดแูลบํารงุรักษาเชงิป้องกนั
เครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ เพยีง
บางสว่น หรอืมกีารปฏบิตัไิมค่รบถว้น
ตามแผนทีกํ่าหนดไว ้

- ไมม่กีารกําหนดแผนการดรัูกษา
บํารงุรักษาเชงิป้องกนั เครือ่งมอื  
เครือ่งจกัร อปุกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

2 
 
 
 
3 
 

เวลาเกนิกวา่ 1 ปีในการซอ่มแซม / 
ฟ้ืนฟ ู
 

การกกัเก็บ การป้องกนัการร ัว่ไหล 
แพรก่ระจาย (L4) 
- มรีะบบการป้องกนัการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายไดท้ัง้หมด 
- มรีะบบการป้องการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายไดเ้พยีงบางสว่น 
- ไมม่รีะบบป้องกนัการร่ัวไหล 

แพรก่ระจายใดๆ หรอืระบบป้องกนั
การร่ัวไหล แพรก่ระจายชํารดุไม่
สามารถใชง้านได ้

 
 
1 
 
2 
 
3 

ระดบัของผลกระทบตอ่ชุมชน
ใกลเ้คยีง (C 4) 
- ไมส่ง่ผลกระทบ  
- สง่ผลกระทบภายในบรษัิท 
- สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนขา้งเคยีง 

 

 
 
1 
2 
3 

ความถีข่องกจิกรรม (L5) 
- ไมเ่คยเกดิเหตกุารณ์ดังกลา่วขึน้เลย

หรอืเกดิขึน้นอ้ยมาก (ไมเ่กนิ 1 ครัง้/
ปี) 

- เกดิเหตกุารณ์ดังกลา่วขึน้บา้ง
พอสมควร(ประมาณ 1 ครัง้/เดอืน) 

- เกดิขึน้เป็นประจํา(ทกุวันหรอืมากกวา่ 
2 ครัง้/สปัดาห)์ 

 
1 
 
2 
 
3 

ขอ้รอ้งเรยีน  (L6) 
- ไมเ่คยมขีอ้รอ้งเรยีนทัง้จากภายนอก 

และภายในเขา้มา 
- มขีอ้รอ้งเรยีนจากภายนอก หรอื

ภายในไมเ่กนิ 1 ครัง้ในรอบ 1 ปี 
- มขีอ้รอ้งเรยีนจากภายนอก หรอื

ภายในเกนิ 1 ครัง้ในรอบ 1 ปี 
 

 
1 
 
2 
 
3 

การควบคมุ / ผลกัดนัผูร้บัเหมาใน
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรษิทั 
และ ขอ้ก าหนด ISO 14001 (L7) 
- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของ
บรษัิทไดค้รบถว้น 

- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของ
บรษัิทไดบ้างสว่น 

 
 
 
1 
 
2 
 
3 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ  (Likelihood) คะแนน 
ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้ 

(Consequence) คะแนน 

- ผูรั้บเหมาไมส่ามารถปฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของ
บรษัิทได ้

 
ดา้นมลภาวะทางตรง  (POLLUTION – DIRECT CONTROL) 

การคํานวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6) X (C1+C2+C3+C4) 
ดา้นมลภาวะทางออ้ม  (POLLUTION – INDIRECT CONTROL) 

การคํานวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) X (C1+C2+C3+C4) 
 

เกณฑก์ารประเมนินยัส าคญัของลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้ม ดา้นการใชท้รพัยากร  

โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  
(Consequence) 

คะแนน 

ระเบยีบคูม่อืการปฏบิตังิาน (L1) 
- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุการใช ้

ทรัพยากร พลังงาน และวตัถดุบิอา้งองิ
ครบถว้น หรอื ไมจํ่าเป็นตอ้งมคีูม่อืการ
ปฏบิตังิานควบคมุการใชท้รัพยากร 
พลังงาน และวัตถดุบิอา้งองิ 

- มคีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุการใช ้

ทรัพยากร พลังงาน และวตัถดุบิอา้งองิ
เพยีงบางสว่น 

- ไมม่คีูม่อืการปฏบิตังิานควบคมุการใช ้

ทรัพยากร พลังงาน และวตัถดุบิอา้งองิ 
 

 
1 
 
2 
 
3 

บทบญัญตัขิองกฎหมาย (C1) 
- ไมม่กีฎหมาย หรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ 

ทีค่วบคมุการใชท้รัพยากรและ
พลังงานทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว หรอืการ
ปฏบิตัสิอดคลอ้งกบักฎหมาย 

- มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีฎหมายควบคมุ
การใชท้รัพยากรและพลังงานที่
เกดิขึน้ในอนาคต หรอืการปฏบิตัมิี
แนวโนม้ทีจ่ะผดิกฎหมาย    

- มกีฎหมาย หรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ ที่
ควบคมุการใชท้รัพยากรและ
พลังงานทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจน 
และ/หรอืมกีารปฏบิตัทิีจ่ะผดิ
กฎหมาย  

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

การฝึกอบรม (L2) 
- พนักงานทกุคนทีป่ฏบิตังิานไดรั้บการ

ฝึกอบรมดา้นการใชท้รัพยากร 
พลังงาน และวัตถดุบิ 

- พนักงานจํานวน 40%ของทัง้หมดที่
ปฏบิตังิานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการ
ใชท้รัพยากร พลังงาน และวัตถดุบิ 

- พนักงานจํานวนตํา่กวา่ 40%ของ
ทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานดังกลา่วไมไ่ดรั้บ
การฝึกอบรมดา้นการใชท้รัพยากร 
พลังงาน และวัตถดุบิ 

 
1 
 
2 
 
3 

การสรา้งทรพัยากรและวตัถดุบิใหม่
มาทดแทน (C2) 
(ทรัพยากรและวตัถดุบิ หมายถงึ 

ทรัพยากรและวตัถดุบิทีใ่ชใ้นกจิกรรมที่

ทําการประเมนิ) 

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิทีส่ามารถ
สรา้งใหมท่ดแทนไดภ้ายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิทีส่ามารถ
สรา้งใหมม่าทดแทนไดโ้ดยใชเ้วลา
เกนิ 1 ปี 

- เป็นทรัพยากรและวตัถดุบิทีไ่ม่
สามารถสรา้งใหมม่าทดแทนได ้

 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
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โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) 
คะแนน 

ความรนุแรงทีเ่กดิข ึน้  
(Consequence) 

คะแนน 

การดแูลบ ารงุรกัษา (L3) 
*ในกรณีทีไ่มเ่ครือ่งมอื, เครือ่งจักร, 
อปุกรณ์ เกีย่วขอ้งในกจิกรรมนัน้ๆ ใหทํ้า
การประเมนิคะแนนในระดับ 1 

- มแีผนการดแูลบํารงุรักษาเชงิป้องกนั
เครือ่งมอื, เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ และมี
การปฏบิตัไิดค้รบถว้นตามแผนที่
กําหนดไว ้

- มแีผนการดแูลบํารงุรักษาเชงิป้องกนั
เครือ่งมอื, เครือ่งจักร, อปุกรณ์ เพยีง
บางสว่น หรอืมกีารปฏบิตัไิมค่รบถว้น
ตามแผนทีกํ่าหนดไว ้

- ไมม่กีารกําหนดแผนการดรัูกษา
บํารงุรักษาเชงิป้องกนั เครือ่งมอื, 
เครือ่งจกัร, อปุกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 

 
3 
 

การน ากบัมาใชซ้ า้ / การน ากบัมา
ใชใ้หม ่ (C3) 
(ทรัพยากรและวตัถดุบิ หมายถงึ 
ทรัพยากรและวตัถดุบิทีใ่ชใ้นกจิกรรม
ทีทํ่าการประเมนิ) 
- สามารถนําทรัพยากรและวตัถดุบิ

กลับมาใชซ้ํ้า / การนํากลับมาใช ้

ใหมไ่ดม้ากกวา่ 50% ของปรมิาณ
ทัง้หมด 

- สามารถนําทรัพยากรและวตัถดุบิ
กลับมาใชซ้ํ้า / การนํากลับมาใช ้

ใหมไ่ดตํ้า่กวา่ 50% ของปรมิาณ
ทัง้หมด  

-      ไมส่ามารถนําทรัพยากรและ
วตัถดุบิกลบัมาใชซ้ํ้า / การนํา
กลับมาใชใ้หมไ่ดอ้กี 

 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

ความถีข่องการใชท้รพัยากร (L4) 
- ไมเ่คยใชท้รัพยากร/วตัถดุบิหรอืใชใ้น

ปรมิาณนอ้ยมาก (ไมเ่กนิ 1 ครัง้/ปี) 
- ใชท้รัพยากร/วตัถดุบิ(ประมาณ 1 ครัง้/

เดอืน) 
- ใชท้รัพยากร/วตัถดุบิเป็นประจํา(ทกุวัน

หรอืมากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห)์ 

 
1 
 
2 
 
3 

  

การควบคมุ / ผลกัดนัผูร้บัเหมาในการ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรษิทั และ 
ขอ้ก าหนด ISO 14001 (L5) 
- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิทไดค้รบถว้น 
- ผูรั้บเหมาสามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิทไดบ้างสว่น 
- ผูรั้บเหมาไมส่ามารถปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท
ได ้

 
 
 

1 
 
2 

 
3 
 

  

 
 

ดา้นการใชท้รพัยากรทางตรง  (RESOURCE USE – DIRECT CONTROL) 
การคํานวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4) x (C1+C2+C3)  
ดา้นการใชท้รพัยากรทางออ้ม (RESOURCE USE – INDIRECT CONTROL) 
การคํานวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4+L5) x (C1+C2+C3)  
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ตารางที ่1 ตัวอยา่งการวเิคราะหผ์ังกระบวนการทํางาน 
 

 
 

ตารางที ่2 ตวัอยา่งการระบปุญัหาสิง่แวดลอ้ม 
 

 
 
ตารางที ่3 ตวัอยา่งการประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นมลภาวะ 
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ดา้นทรพัยากร 
 

 
 

 
ข ัน้ตอนที ่6 การหาแนวทางการแกไ้ขและควบคมุปญัหา  
นําปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ (ระดับปานกลางขึน้ไป)                

มาศกึษาเพือ่หาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

ระดบันยัส าคญั การควบคมุ 

สงู 
1. ตอ้งกําหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นแผนงานเพือ่ลดมลภาวะใน

กรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด อา้งองิไปยงัหมวดที ่7  
2. หากเป็นปัญหาทีไ่ม่สามารถลดได ้ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาร่วมกัน 

จัดทําแผนการตรวจตดิตามและเฝ้าระวังอยา่งตอ่เนือ่ง 

ปานกลางและตํ่า กําหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืแผนการตรวจตดิตาม
และเฝ้าระวัง 

ตํ่ามาก ไมต่อ้งดําเนนิการใดๆ 

 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. ปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานจะตอ้งถูกระบแุละประเมนิลงในตารางระบุ
และประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน พรอ้มกับระบถุงึความรุนแรง
ของปัญหาใหค้รบถว้น และสอดคลอ้งกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 1.1-
2 ถงึ 1.1-4) 

2. ปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียสําคัญ หรอืความรุนแรงระดับปาน
กลางขึน้ไป จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจัดการ 

3. จะตอ้งมกีารสือ่สารปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นัียสําคัญแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
4. พนักงานทราบปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกระบวนการทํางานของแตล่ะแผนก  
5. จะตอ้งมกีารทบทวนตารางระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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1.2.2 กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ความส าคญั  
 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม เป็นเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจัดการทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีสํ่านักงานจะตอ้ง
ปฏบิัตติามใหไ้ด ้โดยแต่ละสํานักงานจะตอ้งรูถ้งึปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ เพือ่ทราบว่ามกีฎหมายใด
เกีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายเกีย่วกับค่ามาตรฐานมลพษิทางน้ํา กฎหมายเกีย่วกับการจัดการขยะ เป็นตน้ 
รวมทัง้จะตอ้งมกีารทบทวนและแกไ้ขรายการกฎหมายสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัยอยู่เสมอ สุดทา้ยแลว้
สํานักงานจะตอ้งนํากฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไปพจิารณาในการนําไปปฏบิัต ิปรับปรุง พัฒนา
และรักษาไวซ้ ึง่ระบบจัดการสิง่แวดลอ้ม 
 นอกจากนี้ยังมสี ิง่ที่ทางสํานักงานจะตอ้งคํานึงถงึไดแ้ก่การเตรียมความพรอ้มต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึง่เป็นสิง่ที่กฎหมายไดเ้ขา้มามีบทบาทเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกดิขึน้ภายใน
สํานักงาน 
 
วธิกีารด าเนนิการ 
 1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั (การเตรยีมความ
พรอ้มตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ) 

ข ัน้ตอนที ่1 การพจิารณากฎหมายทีจ่ะตอ้งน าไปใช ้ 
1.1 นําประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มที่ไดจ้ากการระบุและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม                

มาพจิารณาเพือ่เลอืกกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
1.2 พจิารณากฎหมายทีใ่กลต้ัวก่อน เชน่ ถา้สํานักงานตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องการปกครอง

พเิศษตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายของพื้นที่การปกครองนัน้ก่อนเสมอ และ
ขยายออกไป  ถา้ไม่ครอบคลุมปัญหาสิง่แวดลอ้มทัง้หมด ก็พจิารณาระเบยีบของ
ทางราชการ จังหวัด ระดับประเทศ  

1.3 พจิารณากฎหมายทีม่คีวามเขม้ขน้มากทีสุ่ด ซึง่ถา้เป็นกฎหมายทีเ่ขม้ที่สุดแลว้ก็
เชือ่มัน่วา่กฎหมายทีอ่อ่นกวา่นัน้ สํานักงานก็จะสามารถปฏบิตัไิดเ้ป็นอยา่งด ี

 
 ข ัน้ตอนที ่2 การรวบรวมและจดัท าทะเบยีนกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ส านกังาน 

2.1 คน้หากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงานราชการ หรืออินเทอร์เน็ต เช่น 
www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) www.pcd.go.th (กรมควบคุม
มลพษิ) 

2.2 ทําการรวบรวมกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด มาศกึษาถงึรายละเอยีด  
2.3  สรปุสาระสําคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสํานักงาน และนํามาลงในทะเบยีน

กฎหมายและขอ้กําหนดสิง่แวดลอ้ม ดังตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 ตัวอยา่งทะเบยีนกฎหมายและขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ล าดบั ชือ่กฎหมาย สาระส าคญัของกฎหมาย 

การปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัฐานการ

ปฏบิตั ิสอด 
คลอ้ง 

ไมส่อด 
คลอ้ง 

เพือ่ทราบ 

1 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชา
ตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เรือ่ง กําหนด

มาตรฐานควบคมุ
การระบายน้ําทิง้ 

จากอาคารบาง
ประเภทและบาง

ขนาด 2548 

ข อ้  6  อาคารปร ะ เภท ค . 

ห ม า ย ค ว า ม ถึ ง  อ า ค า ร
ดงัตอ่ไปนี ้

(5) อาคารที่ทําการของทาง

ราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์การ

ระหว่างประเทศ หรือของ

เอกชนทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยรวมกัน

ทุกชั ้นของอาคารหรือกลุ่ม

ของ อาคา ร ตั ้ง แต่  5 ,000 

ตารางเมตร แตไ่ม่ถงึ 10,000 

 

  ผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ําทิ้ง
ประจําปี 2556  
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ล าดบั ชือ่กฎหมาย สาระส าคญัของกฎหมาย 

การปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัฐานการ

ปฏบิตั ิสอด 
คลอ้ง 

ไมส่อด 
คลอ้ง 

เพือ่ทราบ 

ตารางเมตร 

(1) บโีอด ีตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 40 

มลิลกิรัมตอ่ลติร                                        

(2) สารแขวนลอย ตอ้งมคีา่

ไมเ่กนิ 50 มลิลกิรัมตอ่ลติร                          

(4) คา่ทเีคเอ็น ตอ้งมคีา่ไม่

เกนิ 40 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 
 

 ข ัน้ตอนที ่3. การท าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งทราบ และเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการทํางานของ
ตนเอง 

3.1 แจกจา่ยทะเบยีนกฎหมายและขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม ไปยังสว่นต่างๆ ภายใน
สํานักงาน 

3.2 สือ่สารใหพ้นักงานเขา้ใจโดยการฝึกอบรม การชีแ้จง ตดิบอรด์ประกาศ เป็นตน้ 
3.3 มกีารจัดเก็บเอกสารเกีย่วกับกฎหมายทีต่อ้งปฏบิัตติาม และตอ้งตระหนักในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายเหลา่นัน้ดว้ย 
 

 ข ัน้ตอนที ่4. การปรบัปรงุรายการกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4.1 กําหนดระยะเวลาในการตดิตาม การปรับปรุงทีแ่น่นอน เชน่ ทุก ๆ 3 เดอืน หรอื 6 
เดือน หรืออย่างนอ้ยตอ้งปีละ1 ครั ้ง ซึง่จะตอ้งติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง          
เพือ่ขอขอ้มูลทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตอา้งองิเว็บไซตข์อง
ขัน้ตอนที ่2 

4.2 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งดําเนนิการ
ปรับปรงุทะเบยีนกฎหมายใหม้คีวามทันสมยัอยูเ่สมอ 

4.3 สือ่สารทะเบยีนกฎหมายฉบบัใหมไ่ปยงัแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

  2. การปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ 
 การป้องกันและการเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ ทําขึน้เพือ่ลดผลกระทบต่อพนักงาน 

ชมุชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การกําหนดการป้องกันและแผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉนิจะตอ้ง
จัดทําวธิกีารป้องกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตอ้งมกีารตรวจเช็ควัสดุและอปุกรณ์ต่างๆในสํานักงาน
และดําเนนิการฝึกซอ้มตามแผน ในระหวา่งการฝึกซอ้มตอ้งมกีารสงัเกตการณ์ดําเนนิการฝึกซอ้มดังกล่าว 
เพือ่ประเมนิผลการฝึกซอ้มร่วมกับผูท้ีทํ่าการฝึกซอ้ม และนอกจากนี้ยังตอ้งมกีารทบทวน และปรับปรุง
แกไ้ข เพือ่เตรยีมรับกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทันการณ์ 

 
ข ัน้ตอนที ่1 จดัท าแผนระงบัเหตฉุุกเฉนิ สิง่ทีจ่ะตอ้งระบลุงในแผนฉุกเฉนิมดีังนี ้
  1. วธิปีฏบิตัเิมือ่ประสบเหตฉุุกเฉนิ โดยระบรุายละเอยีดตา่งๆดังนี้ 

- กดปุ่ มสัญญาณเตอืนภัย (ถา้ม)ี และรายงานเหตุการณ์ใหเ้จา้ของ
สถานประกอบการ ทราบโดยดว่น 

- หากสามารถทําได ้เขา้ระงับเหต ุโดยใชอ้ปุกรณ์ทีเ่หมาะสมในพืน้ที่
เกดิเหต ุหรอืควบคมุสถานการณ์  

- เคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจ็บ (ถา้ม)ี ออกนอกบรเิวณทีอ่ันตราย และใหก้าร
ปฐมพยาบาล (เทา่ทีส่ามารถกระทําได)้ 
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  2. วธิปีฏบิตัเิมือ่ไดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนภยั โดยระบรุายละเอยีดตา่งๆ ดังนี ้ 
- ผูท้ีม่หีนา้ทีเ่ขา้ปฏบิตังิานตามแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ 
- ผูท้ี่ไม่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลภายนอก สําหรับกรณีเวลาทํา

การปกตใิหไ้ปรวมตัวที่จุดรวมพลที่กําหนด ผูต้รวจพื้นที่ ปฏบิัติ
หนา้ทีต่ามทีกํ่าหนด 

 3. เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมอียูอ่ยา่งเพยีงพอ และพรอ้มใช ้

งานเสมอ และจะตอ้งระบตํุาแหน่งเพือ่สะดวกต่อการ  ใชง้าน ไดแ้ก ่สัญญาณ
เตือนภัย (Fire Alarm) ถังดับเพลงิ (Fire Extinguishers) เครื่องจับควัน 
(Smoke Detector) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่7 สญัญาณเตอืนภยัแบบตา่งๆ ไดแ้ก ่Fire Alarm และ Smoke Detector ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ถังดบัเพลงิ 
 
 
 

  4. ทมีงานผูรั้บผดิชอบ ระบทุมีดับเพลงิ ทมีขนยา้ย ทมีอพยพ ทมีปฐมพยาบาล 
  5. หมายเลขโทรศัพทท์ีเ่กีย่วขอ้ง ระบหุมายเลขสถานีดับเพลงิ สถานีตํารวจ 

       โรงพยาบาล 
  6. จดุรวมพล 
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ข ัน้ตอนที ่2 การฝึกซอ้มแผนระงบัเหตฉุุกเฉนิ 

1. รณรงคส์่งเสรมิชีแ้จงใหพ้นักงานมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในขัน้ตอนตา่งๆ ของแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ 

2. ดําเนนิการใหม้กีารฝึกซอ้มแผนระงับเหตุฉุกเฉนิ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3. วางแผนกําหนดตัวบุคคลและฝึกซอ้ม เพื่อให ้
สามารถปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีร่ะบใุนแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  
 
 
ข ัน้ตอนที ่3 ศกึษาวธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิและวธิกีารตรวจสอบเบือ้งตน้  
 

1.  สีน่ิว้เรยีงชดิตดิกนัจับใตค้ันบบีดา้นลา่ง 
  หา้มยกหิว้ทีโ่คนสายฉีดเพราะอาจทําให ้
  หักหรอืขาดจนใชง้านไมไ่ด ้

  
2. หมนุใหเ้สน้พลาสตกิทีค่ลอ้ง 

  สลักขาดกอ่นแลว้ดงึสลักออก 

 
 

3. บบีคันบบีอยา่งแรงและตอ่เนือ่ง 

 
 

4. สา่ยหัวฉีดเพือ่ใหส้ารดับไฟจากถังครอบคลมุ 
  ฐานของไฟ กม้หรอืยอ่ตัวเล็กนอ้ยเพือ่หลบควัน 
  และความรอ้น 
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วธิกีารตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลงิใหพ้รอ้มใชง้าน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. จัดทําแผนฉุกเฉนิเสน้ทางหนไีฟ พรอ้มทัง้ระบสุัญลักษณ์  ถังดับเพลงิ  สัญญาณแจง้

เหตเุพลงิไหม ้ ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที ่

2. ระบุทีมดับเพลงิ ทีมขนยา้ย ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล และหมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในแผนฉุกเฉนิเสน้ทางหนไีฟ 

3. ตดิตัง้ป้ายทางออก (EXIT) ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. ตดิตัง้ป้ายจดุรวมพล (ASSEMBLY POINT) ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

5. ควรมแีบบฟอรม์หรอืเอกสารในการตรวจสอบอปุกรณ์ฉุกเฉนิ เชน่ 

 ถังดับเพลงิ ควรตรวจสอบทกุ 1 เดอืน 

 สญัญาณไฟฉุกเฉนิ ควรตรวจสอบทกุ 1 เดอืน 

 สญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้ ควรตรวจสอบทกุ 1 เดอืน 

 เครือ่งตรวจจับควัน  เครือ่งตรวจจับความรอ้น ควรตรวจสอบอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

6. มกีารฝึกซอ้มดับเพลงิ อพยพหนไีฟอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้หรอืตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 
 
1.2.3 การก าหนดอ านาจ หนา้ที ่ความรบัผดิชอบ 
 
ความส าคญั 

การทีจ่ะประสบความสําเร็จในการทําระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีารกําหนดบทบาท
หนา้ที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลใหช้ัดเจน และที่สําคัญจะตอ้งคัดเลือกบุคคลใหม้ี
ความสามารถตรงกบังานทีไ่ดรั้บมอบหมาย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทํางานและเกดิความผดิพลาด
ในการทํางานใหน้อ้ยทีส่ดุ นอกจากนี้ บทบาทความรับผดิชอบทีถู่กระบไุวจ้ะตอ้งสือ่สารใหก้ับพนักงาน
ไดรั้บทราบอยา่งทั่วถงึกนั 

  

ตรวจสอบสลัก สลักต้องอยู่ใน
สภาพยึดติดกับคนับบี 

ตรวจสอบแรงดนั เข็มวดัความ
ดันต้องอยู่ในเขตสีเขียว 
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วธิดี าเนนิการ 
 ข ัน้ตอนที ่1. การคดัเลอืกบคุลากรเพือ่แตง่ต ัง้เป็นคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม  

การกําหนดอํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งคัดเลอืก
บคุลากรทีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามรูค้วามสามารถในหนา้ที่ทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มสามารถแบง่หนา้ทีรั่บผดิชอบออกเป็น 2 สว่นหลัก ดังนี ้

 1.1 หวัหนา้สิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมอํีานาจหนา้ทีห่ลักในระดับฝ่ายบรหิาร เชน่ ผูจั้ดการ
แผนก หัวหนา้งาน เป็นตน้ หรอืเป็นบคุคลทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ทีท่างกรรมการผูจั้ดการไดค้ัดเลอืกแลว้ 

 ตดิตามผลการดําเนนิงานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มของสํานักงานใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑสํ์านักงานสเีขยีว กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้มและถกูตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายงานผลการดําเนินงานแก่ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร
ระดับสงู 

1.2 ทมีงานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยส่วนใหญ่เป็นหัวหนา้งานหรือตัวแทนของแต่ละ
แผนกหรอืแตล่ะสว่นงาน 

 ดําเนินการควบคุมและป้องกันปัญหาสิง่แวดลอ้มที่เกดิจากกจิกรรมการ
ทํางานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย พรอ้มทัง้จัดทําบันทกึตรวจสอบการปฏบิัตกิาร
ควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้มและเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สือ่สารวธิปีฏบิตัติา่งๆไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 สรา้งจติสํานกึดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงานในหน่วยงาน 

สว่นกรรมการผูจ้ัดการ/เจา้ของกจิการ/ผูบ้รหิารระดับสงู ตอ้งมหีนา้ทีใ่นการสนับสนุนและอนุมัติ
ทรัพยากรทีจํ่าเป็นใหอ้ยา่งเพยีงพอต่อการดําเนนิระบบ ไดแ้ก ่งบประมาณ บคุลากร ผูเ้ชีย่วชาญ เครือ่ง
สาธารณูปโภค รวมไปถงึเครือ่งอํานวยความสะดวกตา่ง เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมหีนา้ทีใ่นการกําหนดและ
อนุมตันิโยบาย และทศิทางการดําเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

ข ัน้ตอนที ่2. การประกาศแตง่ต ัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การแต่งตัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งมสี่วนทีสํ่าคัญ 2 ส่วน คือ หัวหนา้
สิง่แวดลอ้ม และทมีงานดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีารอนุมัตอิยา่งเป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกรรมการผูจ้ัดการหรอืเจา้ของกจิการหรอืผูบ้รหิารระดับสงู  

 
ข ัน้ตอนที ่3. การด าเนนิการสือ่สาร 

หลังจากทีก่รรมการผูจ้ัดการคณะกรรมการหรอืเจา้ของกจิการหรอืผูบ้รหิารระดับสูง ได ้
ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีารสือ่สารใหก้ับพนักงานรับทราบโดยทั่วถงึกัน 
โดยการนําประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ หรอื ผังองคก์ร หรอืเรยีกว่า Organization chart สือ่สารในจุด
ทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ บอรด์ประชาสัมพันธข์องบรษัิท เป็นตน้ รวมไปถงึการสง่ขอ้มูลโดยผ่าน
ทางสือ่อเิล็กทรอนกิสก์ารประชมุชีแ้จง เป็นตน้ 

 
 ข ัน้ตอนที ่4. การทบทวนประสทิธภิาพของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

  หัวหนา้สิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาเบือ้งตน้ถงึความมปีระสทิธภิาพของคณะกรรมการ 

ไดแ้ก่ ดา้นความเพยีงพอ ดา้นความรูค้วามสามารถ ดา้นความเหมาะสม หากพบปัญหาหรอือปุสรรคใน

การดําเนนิงานจะตอ้งแจง้ไปยังกรรมการผูจ้ัดการ เพือ่ดําเนนิการปรับเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม  
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ภาพที ่9 ตวัอยา่งประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ฉบับท่ี 01/2556 
เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

 
 เนื่องด้วยบริษัท รักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั มีนโยบายในการดแูละรกัษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ส านักงาน และเพ่ือให้บรรลตุามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด้านสิง่แวดลอ้ม โดยมีรายชือ่ดังต่อไปนี ้
  1. คุณดุสิตต์  แสงทองค า  หัวหน้าสิ่งแวดล้อม 
  2. คุณสุวรรณา  ไวงาน   ทีมงานสิ่งแวดล้อม 
  3. คุณยุพิน  คงคราม  ทีมงานสิ่งแวดล้อม 
  4. คุณพรทิพา  เลิศงาม   ทีมงานสิ่งแวดล้อม 
  5. คุณอนันต์  พินิจฉัตร  ทีมงานสิ่งแวดล้อม 

6. คุณธนากร   ไกรวิทยา  ทีมงานสิ่งแวดล้อม 
 
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
 

       ......................................... 
                      (กรรมการผู้จัดการ)    
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โครงสรา้งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ตัวอยา่งโครงสรา้งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 

 
คุณดุสติต ์แสงทองค า 
(หัวหน้าสิง่แวดลอ้ม) 

 

 
คุณยุพิน คงคราม 

(การควบคุมมลพิษ) 

 
คุณพรทิพา เลิศงาม 

(การสื่อสารและฝึกอบรม) 

 
คุณสุวรรณา ไวงาน 

(การควบคุมการใช ้
ทรัพยากรและพลังงาน) 

 
คุณอนนัต ์พินิจฉตัร 

(การเตรียมความพร้อม
กรณีฉกุเฉนิ) 

 
คุณธนากร ไกรวิทยา 

(การจดัการขยะ) 

 
คุณสมพร กิจคล่อง 
 (การจดัการน้ าเสีย) 
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ภาพที ่11 ตวัอยา่งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค กาญจนบรุ ี

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มถูกกําหนดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
สื่อสารใหรั้บทราบทั่วกัน โดยนําประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ หรือ โครงสรา้ง
คณะกรรมการ ตดิประกาศ 

2. คณะกรรมการจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีต่นเองรับผดิชอบ 

3. หัวหนา้ทีมสิ่งแวดลอ้มจะตอ้งทราบถึงประสทิธิภาพของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม               
ดา้นความเพยีงพอ ความรูแ้ละความสามารถ  
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ทีม่า: http://livingindryden.org/2005/10/ 
    town_board_approves_comprehens.html 

 

 
 
ความส าคญั  

 การทบทวนของฝ่ายบรหิารถอืเป็นสว่นจําเป็นอยา่ง
ยิง่ทีผู่บ้รหิารจะไดท้ราบความคบืหนา้รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสํานักงาน ทัง้นี้เพือ่เป็น
การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง รวมถงึ
พจิารณาถงึความเหมาะสมของระบบ ฯ และใหก้ารสนับสนุน
ในสว่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ  

และยงัแสดงใหพ้นักงานเห็นวา่  

 

 

 ผูบ้รหิารยงัใหค้วามสําคญัและสนใจในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสํานักงาน  
ความเพยีงพอของทรัพยากร ซึง่ทําใหร้ะบบยงัดํารงอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

 เป็นตวัอยา่งทีด่สํีาหรับพนักงานในการเอาใจใสร่ะบบการจัดการดังกลา่ว 
 ทําใหร้ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดทํ้าขึน้นัน้มกีารพัฒนาไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
 
วธิดี าเนนิการ 
 ผูบ้รหิารระดับสงู จะตอ้งทบทวนการจัดการสิง่แวดลอ้มในสํานักงานตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้
หรอือยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่าระบบดังกล่าวมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล
อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ขัน้ตอนหลักในการทบทวนดังตอ่ไปนี ้
 
 ข ัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการประชุม 
  ในขัน้ตอนนี้ดําเนินการโดยหัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้ม เป็นผูจั้ดเตรียมเรื่องในการประชุม
ทบทวนของฝ่ายบรหิารดังนี ้

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 ประสทิธภิาพของการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
 กฎหมายและการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีน 
 โครงการและกจิกรรม 
 ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

  
 ข ัน้ตอนที ่2 การก าหนดองคป์ระชุมของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
  1. บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้รว่มประชมุมดีังนี ้

- ผูบ้รหิาร   ประธานทีป่ระชมุ 
- ทมีงานสิง่แวดลอ้ม  ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
- หัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้ม เลขานุการ 

  2. หัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้ม กําหนดวันประชมุ และรา่งหนังสอืใหผู้บ้รหิารลงนามเพือ่เรยีก
ประชมุ โดยกําหนดการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
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 ข ัน้ตอนที ่3 ด าเนนิการประชุมตามวาระการประชุม  
  1. ผูบ้รหิารดําเนนิการประชมุตามวาระทีกํ่าหนด ดังนี้ 
   วาระที ่1 การตดิตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารครัง้ทีผ่า่นมา 
   วาระที ่2 ผลการดําเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ 
   วาระที ่3 การบรรลวุัตถปุระสงค ์เป้าหมาย โครงการและกจิกรรม 
   วาระที ่4 การปฏบิตัติามกฎหมาย 
   วาระที ่5 สถานะของการแกไ้ขและป้องกนั 
   วาระที ่6 การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีน 
   วาระที ่7 การเปลีย่นแปลงตา่งๆทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ระบบ 
   วาระที ่8 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
  2. หัวหนา้ทมีสิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ดําเนนิการบันทกึรายงานการประชมุ 
ขอ้เสนอแนะของการประชมุ จะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิการ
ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  
 
 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สอบถามวสิยัทศันข์องผูบ้รหิาร 

 การประชมุจะตอ้งใหค้รอบถว้นทกุวาระการประชมุ 

 รายงานการประชมุทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
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หมวดที2่  

การด าเนนิงาน Green Office 

Operation of Green Office 

 

 
ความส าคญั 

การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการประชาสมัพันธ ์ชีแ้จงขา่วสาร แลกเปลีย่นขอ้มลูในแต่
ละระดับขององคก์ร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกัน รับรูข้่าวสารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มทีท่ันสมัย 
และทันสถานการณ์ รวมไปถงึการกอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืในการจัดการสิง่แวดลอ้มในสํานักงาน นอกจากนี้
ยงัหมายรวมถงึการเปิดชอ่งเพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่การสือ่สารภายในและการ

สือ่สารภายนอก อธบิายไดด้งันี ้ 

การสือ่สารภายใน หมายถงึ กระบวนการในการแลกเปลีย่นขา่วสารของหน่วยงานกับบคุลากร

ทกุระดับภายในองคก์ร ไดแ้ก ่การตดิบอรด์ประชาสมัพันธ ์จดหมายเวยีน และการรับสง่ขอ้มลูขา่วสารโดย

ผ่านคอมพวิเตอร์ การรับความคดิเห็นจากบุคคลภายในองคก์ร รวมถงึป้ายเพือ่การประชาสัมพันธแ์ละ

รณรงค ์เชน่ การจัดการขยะในสํานักงาน กจิกรรม 5ส การประหยดัน้ําและไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

                   
ภาพที1่2 การสือ่สารภายในสํานักงาน 

       
ภาพที ่13 การสือ่สารภายในสํานักงาน ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอําเภอตาคล ี

2.1 การสือ่สาร การฝึกอบรม  
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 การสือ่สารภายนอก หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับ

บคุคลภายนอกองคก์ร เพือ่เผยแพร่ขา่วสารใหเ้กดิความเขา้ใจในองคก์ร เชน่ การสือ่สารผ่านทางวทิยุ

ชมุชน การตพีมิพใ์นวารสาร การสง่ขา่วสารผ่านทางเว็บไซต ์(website) และการรับความคดิเห็นหรอืขอ้

รอ้งเรยีนจากบคุคลภายนอก เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่14 การสือ่สารภายนอกผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท 

(ทีม่า: www.toyota.co.th/ecoNetwork/new/ecoNetwork.php) 

 

สว่นการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นกระบวนสรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนัก
ดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหก้อ่เกดิความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มของสํานักงาน ไดแ้ก ่           การ
จัดการขยะ การจัดการน้ําเสยี การใชท้รัพยากรและพลังงาน การป้องกันและเตรยีมความพรอ้มกรณี
ฉุกเฉนิ เป็นตน้ ซึง่แบง่การอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1. การฝึกอบรมภายใน หมายถึง การจัดการฝึกอบรมที่ดําเนินการโดยผูท้ี่มีความรู  ้           
ดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร  

2. การฝึกอบรมภายนอก หมายถงึ การฝึกอบรมซึง่ดําเนนิการโดยสถาบันหรอืหน่วยงาน
ภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืสง่บคุลากรไปอบรมภายนอกองคก์ร  
 

              
ภาพที ่15 การฝึกอบรมภายในและภายนอกองคก์ร 
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วธิดี าเนนิการ 
1. การสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ข ัน้ตอนที ่1. การก าหนดหวัขอ้ในการสือ่สาร  

  ทมีงานสิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาเลอืกหัวขอ้ในการสือ่สารทีเ่หมาะสมใหก้ับพนักงาน
ทกุคนรับทราบ ซึง่เรือ่งทีจ่ะตอ้งสือ่สารไดแ้ก ่

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 ปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร พลังงานทีม่นัียสําคัญ 
 เป้าหมายและโครงการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 กฎหมายและขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 ทมีงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และอํานาจหนา้ที ่
 การรณรงค์ในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เช่น การคัดแยกขยะ การประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน ความสะอาดและความเป็นระเบยีบ เป็นตน้ 
 ปรมิาณของกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยในแตล่ะปี 

   
ข ัน้ตอนที ่2 การก าหนดวธิกีารสือ่สาร 

  2.1 ช่องทางการสื่อสารมีหลายวธิี ไดแ้ก่ การตดิป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ 
จดหมายเวียน การประชุม กล่องรับความคดิเห็น เว็บไซต์ เป็นตน้ ขึน้อยู่กับว่าในเรื่องที่จะสื่อสาร
เหมาะสมกับชอ่งทางใดและสามารถสือ่สารไดม้ากกว่า 1 ชอ่งทาง ยกตัวอยา่งเชน่ การสือ่สารนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม อาจจะทําการสือ่สารโดยการตดิบอรด์ประชาสัมพันธ ์ทําการประชมุชีแ้จง และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตเ์ป็นตน้   
  2.2 หากมกีารตดิประกาศเพื่อสือ่สาร พื้นที่บรเิวณนัน้จะตอ้งเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไมค่วรตดิประกาศสงูจนเกนิไป และทีสํ่าคัญจะตอ้งทําสือ่ใหเ้ป็นทีส่นใจ
เพือ่ดงึดดูความสนใจของพนักงาน 
  

ข ัน้ตอนที ่3 การทบทวนหวัขอ้สือ่สาร 
  3.1 ทมีงานสิง่แวดลอ้มจะตอ้งพจิารณาทบทวนถงึหัวขอ้การสือ่สาร อยา่งนอ้ย 6 เดอืน

ตอ่ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 
 3.2 หากเป็นการตดิประกาศขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งมกีารทบทวนและปรับเปลีย่น

อยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 
 

 2. การฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดหลกัสตูรอบรม 

ทีมงานสิง่แวดลอ้มและผูรั้บผดิชอบดําเนินการร่วมกันพจิารณาหลักสูตรที่จะตอ้งมีการอบรม
พนักงานทกุคน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการจัดการสิง่แวดลอ้มทีต่รงกัน หลักสตูรทีจ่ะตอ้งอบรมพนักงาน
มดีังนี ้ไดแ้ก ่

 ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรและพลังงาน 
 การแกไ้ขและควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม เชน่ การคัดแยกขยะ การลดปรมิาณ

ของเสยีจากแหลง่กําเนดิ การประหยดัทรัพยากรและพลังงาน การจัดการน้ําเสยี 
การเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การควบคุมปริมาณ             
กา๊ซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

 หลักสตูรตา่งๆทีกํ่าหนดขึน้จะตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานทีอ่าจให ้
เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้ เชน่ ควรอบรมเรือ่งการดแูลบอ่ดักไขมนัแกแ่มบ่า้น เป็นตน้ 
 

ข ัน้ตอนที ่2 การวางแผนการฝึกอบรม 
วางแผนการฝึกอบรมโดยกําหนดชว่งเวลาและกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้อบรม 
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ข ัน้ตอนที ่3 ด าเนนิการอบรมและประเมนิผลความเขา้ใจหลงัจากการฝึกอบรม 
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมนิผลหลังจากฝึกอบรมทุก

ครัง้ เพือ่ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจกอ่นทีจ่ะไปปฏบิตังิานจรงิในพืน้ที ่วธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิผลไดแ้ก ่ทํา
ขอ้สอบวัดผล สอบถามความเขา้ใจของพนักงาน (Oral Test) การทดสอบการปฏบิัตหินา้งาน เป็นตน้
(การประเมนิผลอาจทําโดยการสอบถามหากผูเ้ขา้อบรมมจํีานวนไมม่าก) 

การฝึกอบรมพนักงานจะตอ้งมกีารฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนักงานใหมท่ีย่ัง
ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการสิง่แวดลอ้มในสํานักงาน 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สือ่สารใหค้รบถว้นตามทีคู่ม่อืสํานักงานสเีขยีวกําหนด 
 มชีอ่งทางการสือ่สารจากระดับผูบ้รหิารมายงัพนักงานและพนักงานสือ่สารกลับไปผูบ้รหิาร 

 มกีารสือ่สารในรปูแบบตา่งๆ ไดแ้กบ่อรด์ประกาศ (เชน่ นโยบายสิง่แวดลอ้ม ขา่วสารสิง่แวดลอ้ม 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ) การอบรมตอนเชา้ (Morning talk) การประชุม การชีแ้จงระหว่าง
ปฏบิตังิาน 

 อบรมเรือ่งการปลกูจติสํานกึ สรา้งความตระหนัก และการควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม แกพ่นักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พนักงานจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่อบรมอย่างแทจ้รงิ โดยดูจากการสอบถาม หรือ
หลักฐานการประเมนิผล 
 
 

 
 

 
 

ความส าคญั 

 การประชมุสเีขยีว (Green Meetings) และการจัดนทิรรศการ (Green Exhibition) หมายถงึการ
จัดการประชมุและการจัดนทิรรศการทีคํ่านงึถงึหลักความยั่งยนื  (sustainability) และลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการจัดงานประชมุ/สัมมนาและการจัดนทิรรศการเนื่องจากการจัดประชมุโดยทั่วไป
กอ่ใหเ้กดิของเสยีจํานวนมาก และมกีารใชพ้ลังงานและทรัพยากรทีฟุ่่ มเฟือย  โดยหลักปฏบิัตจิะคํานงึถงึ
หลักการลดใชท้รัพยากร การประหยัดพลังงาน เป็นมติรกับธรรมชาต ิระบบนเิวศน์ และสิง่แวดลอ้มมาก
ยิง่ขึน้ สามารถแบง่ไดด้ังนี ้คอื 

  1. การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่  

  2. การลดปรมิาณขยะมลพษิ  

  3. ลดการใชส้ารเคมตีา่ง ๆ  

 องคป์ระกอบทีส่ามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดงานแบบเดมิมาสูเ่สน้ทางสเีขยีว อาท ิสถานที่
จัดงาน อาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รางวัลของระลึก                  
และการดําเนนิงานของผูจ้ัดงาน 

 
วธิกีารด าเนนิการ 

 การจัดประชมุและนทิรรศการสเีขยีว (Green Meetings and Green Exhibition) เป็นรูปแบบ
ของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ โดยคํานึงถงึการใชท้รัพยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามสําคัญในขัน้ตอนต่างๆของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ 
(อา้งองิ สํานักนโยบายยทุธศาสตรแ์ละแผน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)  
๔ ขัน้ตอน ดังนี ้

- การเรยีนเชญิและการประชาสมัพันธก์ารประชมุและนทิรรศการ 

- การจัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชมุและนทิรรศการ 

2.2 การจดัประชุมและนทิรรศการ 
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- การจัดเตรยีมสถานที ่และอปุกรณ์ 

- การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ 

 
 

ข ัน้ตอนที ่1 การเรยีนเชญิและการประชาสมัพนัธก์ารประชุมและนทิรรศการ 

 การจัดทําหนังสอืเชญิประชมุ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใชก้ระดาษ Recycled หรือใช ้

กระดาษ reused เพราะกระบวนการผลติกระดาษแทบทุกขัน้ตอนใชพ้ลังงานจากน้ํามันและไฟฟ้าจํานวน
มาก ในการจัดทําหนังสอืเชญิ หรอืทําการเรยีนเชญิโดยใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่สามารถดําเนนิการได ้
ดังนี ้

  - เชญิประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส(์E-mail) 

  - ยนืยนัการการเขา้รว่มประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส(์E-mail) 

  - สง่ระเบยีบวาระการประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) 

  - สง่รายงานการประชมุทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส(์E-mail) 

  - รณรงคใ์หใ้ชถ้งุผา้แทนการใชแ้ฟ้มสําเร็จรปู แฟ้มพลาสตกิ 

   
ข ัน้ตอนที ่2 การจดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมและนทิรรศการ 

 ในขัน้ตอนนี้ดําเนนิการคลา้ยกับขัน้ตอนที ่1 คอื เนน้การใชก้ระดาษ recycled หรอืใชก้ระดาษ 
reused รวมไปถงึการใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่สามารถดําเนนิการไดด้ังนี ้

- จัดทําเอกสารการประชมุโดยการพมิพก์ระดาษทัง้ 2 หนา้และพมิพเ์ทา่ทีจํ่าเป็นเทา่นัน้  

- ตัง้จดุรับคนืเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุเพือ่นํากลับไปใชใ้หม ่

- เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว แผนพับที่ผูร้่วมงานไม่ตอ้งการบริเวณทางออก               
เพือ่เป็นการแยกขยะกอ่นนําไปรไีซเคลิ 

- ลดการใชก้ระดาษเป็นสื่อเผยแพร่โดยสนับสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเก็บขอ้มูล                
สือ่เผยแพรใ่นรปูแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลใ์นเมมโมรีส่ติ๊กทีผู่เ้ขา้ร่วมงานเตรยีมมา หรอื
คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์องงานนัน้ๆ ไดน้อกจากประหยัดแลว้ยังสะดวกแกผู่ ้
เขา้ประชมุทีไ่มต่อ้งถอืเอกสารเขา้ประชมุ 

 
ข ัน้ตอนที ่3 การจดัเตรยีมสถานที ่และอปุกรณ์ 

 การจัดเตรียมสถานที่ จะตอ้งดําเนินการเลือกสถานที่ที่ไดรั้บการรับรองดา้นระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม เชน่ ISO14001 สัญลักษณ์ใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ ตัวอย่างโรงแรมทีไ่ดรั้บรองดา้นระบบการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม เช่น โรงแรม อมารี เรสซเิดนซ ์กรุงเทพฯ  โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ และโรงแรม              
แกรนด ์ไฮเอท เอราวัณ กรงุเทพฯ เป็นตน้ สว่นอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดประชมุตา่งๆจะตอ้ง         มี
สัญลักษณ์ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เช่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากเขียว เป็นตน้ สามารถ
ดําเนนิการไดด้ังนี ้

- สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนิทรรศการควรเลือกจุดที่สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกดว้ย
บรกิารขนสง่สาธารณะ หรอืมรีถรับสง่ไวบ้รกิารระหว่างจุดจอดรถประจําทางกับสถานที่
จัดงานอยา่งเพยีงพอ เพือ่ลดการใชร้ถยนตส์ว่นตัว 

- สถานทีจ่ัดประชมุหรือแสดงนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือหน่วยงานราชการ
จะตอ้งมรีะบบการจัดการทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เชน่ ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
ISO14001 สญัลักษณ์ใบไมเ้ขยีว Green Buildiing เป็นตน้ 

-  ในกรณีทีไ่มม่สีถานทีจ่ดัประชมุทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO14001 สญัลักษณ์ใบไมเ้ขยีว 
Green Building อยูใ่นบรเิวณสํานักงาน จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทางนอ้ย
ทีส่ดุ และจะตอ้งบอกทางสถานทีว่า่ขอจัดในรปูแบบ Green Meeting (ตามความ
เหมาะสมและเป็นไปได ้
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- การตกแต่งสถานทีสํ่าหรับนทิรรศการกลางแจง้ควรใชไ้มป้ระดับทีป่ลูกในกระถางหรอื
ถุงเพาะชําแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปรมิาณขยะแลว้ ยังสามารถนํามาหมุนเวียน
กลับมาใชใ้หมไ่ด ้

- หากตอ้งมกีารจัดเวท ีการตกแต่งควรเลอืกตกแต่งดว้ยตน้ไมห้รอืดอกไมก้ระถางแทน
การจัดแจกัน หรอืจัดชอ่เพือ่นําไปใชใ้นการประชมุอืน่ไดอ้กี หรอืใชว้ัสดุรไีซเคลิหรอื
วัสดทุีส่ามารถนํามารไีซเคลิไดเ้ป็นหลัก เชน่ เศษกระดาษเหลอืใชต้่างๆ เศษผา้ และ
พยายามใชไ้ฟฟ้าตกแตง่ใหน้อ้ยทีส่ดุ 

- เปิดหนา้ต่างรับลมแทนเปิดเครือ่งปรับอากาศ ลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์
จากการใชไ้ฟฟ้าเพือ่เปิดเครือ่งปรับอากาศ หรอืควรจัดใหม้บีรรยากาศทีป่ลอดโปร่ง 
ไม่มมีดืทบึและน่าอดึอัด หรอืหากเป็นไปไดค้วรเป็นหอ้งโล่ง เพือ่ลดการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้า เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งปรับอากาศ และเครือ่งไฟฟ้าสํารองตา่ง ๆ 

- การคัดเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มในการจัดประชุมอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และการปรับตั ้งอุณหภูมิ
เครือ่งปรับอากาศใหพ้อเหมาะกบัสภาพอากาศอกีดว้ย 

- การเปิดเครือ่งปรับอากาศนัน้ ควรปรับใหอ้ยูท่ีอ่ณุหภมู ิ๒๕ องศาเซลเซยีส เนื่องจาก
เป็นอณุหภมูทิีค่นจะรูส้กึสบายและผ่อนคลายทีส่ดุ อกีทัง้ยังเป็นการประหยัดไฟฟ้าอกี
ดว้ย หรอืหากเป็นไปไดค้วรจัดประชมุหอ้งโล่งทีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หรอืสวน
ตน้ไมต้า่ง ๆ 

 
ภาพที ่16 สถานทีจ่ัดการประชมุควรมแีสงสวา่งเขา้ถงึอยา่งเพยีงพอ เพือ่ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า และ              

ถา้เป็นไปไดค้วรประดับตกแตง่หอ้งประชมุดว้ยกระถางตน้ไมแ้ทนแจกนัดอกไม ้
 

ข ัน้ตอนที ่4 การจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ 

 ในขัน้ตอนนีจ้ะมุง่เนน้ใหม้กีารลดการเกดิของสยีจากการรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ใน
ระหวา่งการประชมุ สามารถดําเนนิการดังนี ้

- วางแผนเตรยีมอาหาร ควรคํานวณปรมิาณอาหารกบัการเชญิและใบตอบรับการรว่ม
ประชมุใหพ้อด ีโดยอาจมกีารเผือ่เพิม่เตมิไวเ้ล็กนอ้ยและควรจัดในแบบบฟุเฟ่ต ์เพือ่
สามารถตกัอาหารแตพ่อดแีละไมม่อีาหารเหลอืทิง้มากจนเกนิไป  

- หลกีเลีย่งการใชโ้ฟมหรอืกระดาษเป็นภาชนะใสอ่าหารและเครือ่งดืม่ ควรใชภ้าชนะที่
คงทนถาวรและนํากลบัมาใชไ้ดใ้หม ่เพือ่ลดปรมิาณขยะ หรอืเป็นภาชนะทีทํ่ามาจาก
วัสดทุีย่อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ
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- หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งปรงุหรอืเครือ่งดืม่ประเภทบรรจซุอง ควรใชภ้าชนะบรรจุ
เครือ่งปรงุสําหรับใชร้วมกนั เชน่ ขวดหรอืกระปกุเพือ่ลดการเกดิขยะบรรจภุณัฑห์รอื
หากจําเป็นตอ้งใชภ้าชนะทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ใหเ้ลอืกวัสดทุีย่อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตเิชน่ 
ใบตองหรอืพลาสตกิชวีภาพ  

- เสริฟ์น้ําจากเหยอืกแทนขวดพลาสตกิ และ ไมใ่ชเ้ครือ่งดืม่ทีบ่รรจกุระป๋องหรอืขวด
เพือ่เป็นการลดปรมิาณขยะเหลอืทิง้ 

- เลอืกใชผ้า้เชด็มอืแทนกระดาษ เพราะสามารถซกัทําความสะอาด และนําไปใชต้อ่ใน
งานอืน่ไดอ้กี ผา้ปโูต๊ะ ควรเลอืกผา้ทีท่า้จากเสน้ใยธรรมชาต ิเชน่ ผา้ฝ้าย เพราะ
สามารถซกัลา้งไดง้า่ย 

- ใชท้ีร่องแกว้แบบยางหรอืแบบแกว้แทนการใชแ้บบกระดาษ เพือ่ลดขยะและสามารถ
นํากลบัมาใชซ้ํ้าได ้

 อยา่งไรก็ตาม การจะใหก้ารดําเนนิการทกุอยา่งประสบผลสําเร็จจําเป็นตอ้งไดรั้บความรว่มมอืจาก
พนักงานทกุคนโดยการสรา้งจติสํานกึและสรา้งการมสีว่นร่วมของพนักงานทุกคนใหเ้ขา้ใจไปในแนวทาง
เดยีวกนั การดําเนนิการตา่งๆ จงึจะเห็นผล 

 

 

ภาพที ่17 ตวัอยา่งการจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ ของกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ภาพที ่18 ตวัอยา่งการจดัเตรยีมอาหาร ของส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จงัหวดัยะลา 

 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

-  งดใชห้รอืหา้มใชโ้ฟม ในการจัดประชมุและจัดนทิรรศการ 

- ใชแ้กว้น้ําและเหยอืกน้ํา แทนการใชแ้กว้บรรจน้ํุาพลาสตกิ ในการจัดประชมุ 

- อาหารว่าง ควรเป็นขนมไทยที่ห่อดว้ยใบตอง หรือขนมเคก้ช ิน้เล็กที่ใส่กล่องใหญ่ และ
นํามาจัดเรยีงในจาน 

- มีการเลือกใชว้ัสดุที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ในทุกขัน้ตอนของการจัดประชุมและจัด
นทิรรศการ พรอ้มทัง้มภีาพถา่ยแสดงการใชส้ถานทีท่ีใ่ชใ้นการจัดประชมุและจัดนทิรรศการ 

- ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการจัดประชมุและนทิรรศการใหม้ปีรมิาณนอ้ยทีส่ดุ  

- มกีารใชท้รัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ความส าคญั 

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในสํานักงานเป็นพืน้ฐานสําคัญในการพัฒนาคณุภาพและความ
ปลอดภยัของสํานักงาน เพือ่กอ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ สะอาด สวยงาม รวมทัง้สรา้งเสรมิใหพ้นักงานมี
จติสํานกึในการร่วมมอื และชว่ยเหลอืกัน ซึง่ทัง้นี้ยังชว่ยเพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานใหแ้ก่พนักงาน 
รวมทัง้สรา้งภาพพจนท์ีด่ใีหแ้กสํ่านักงาน 

 การสรา้งความสะอาดและความเป็นระเบยีบของสํานักงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทํางานนัน้ 
สํานักงานจะตอ้งดําเนนิการบนพืน้ฐานของ 5ส ดังนี ้

 5ส เป็นแนวคดิการจัดการระเบยีบเรยีบรอ้ยในทีทํ่างานหรอืสํานักงาน เพือ่ก่อใหเ้กดิสภาพการ
ทํางานทีด่ ีปลอดภยั มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย นําไปสูก่ารเพิม่ผลผลติ 

 สะสาง (SEIRI) คอื การแยกของทีต่อ้งการ ออกจากของทีไ่มต่อ้งการ และขจัดของทีไ่ม่
ตอ้งการทิง้ไป 

 สะดวก (SEITON) คอื การจัดวางสิง่ของต่างๆ ในที่ทํางานใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อความ
สะดวกและปลอดภยั 

 สะอาด (SEISO) คอื การทําความสะอาด (ปัด กวาด เชด็ ถ)ู อปุกรณ์และสถานทีทํ่างาน 
 สุขลักษณะ (SEIKETSU) คอื สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหด้ี

ตลอดไป 
 สรา้งนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สรา้งนิสัย ในการปฏบิัตงิานตามระเบยีบ วนัิย

ขอ้บงัคับอยา่งเครง่ครัด 
 
 

 
ภาพที ่19  5 ส มาจากคํายอ่ “5 S” ซึง่เป็นอกัษรตวัแรกในภาษาญีปุ่่ น 5 คํา 

(ทีม่า: http://colacooper.blogspot.com/2012/08/5s-5.html) 
 

วธิดี าเนนิการ 
 การจัดการกับความสะอาดและความเป็นระเบยีบของสํานักงานจะตอ้งอาศัยความร่วมมอืของ
พนักงานและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลักสําคัญ ถงึจะประสบความสําเร็จอยา่งตอ่เนื่อง สามารถปฏบิัตไิด ้
ดังนี ้
 ข ัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการ 

สิง่แรกทีจ่ะตอ้งดําเนนิการคอื การทําความเขา้ใจกับผูบ้รหิารระดับสงู จัดเตรยีมแผนการดําเนนิ

กจิกรรม และการขอความรว่มมอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ซึง่สามารถดําเนนิการดังนี ้ 

1.1 อธบิายถงึความสําคญัของการกําหนดกจิกรรมการทําความสะอาดและสรา้งความเป็น

ระเบยีบแกผู่บ้รหิาร 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน 
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1.2 วางแผนการทําความสะอาดของสํานักงาน  เชน่ กอ่นเลกิงาน 15 นาทขีองทุกวัน 

หรอืจัดใหม้กีารทําความสะอาดครัง้ใหญปี่ละ 1 ครัง้ เป็นตน้ 

1.3 สือ่สาร ประชาสัมพันธ ์และขอร่วมมอืจากพนักงานทุกคนในการชว่ยกันดูแลรักษา

ความสะอาดในสํานักงาน เชน่ จัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ ์จดหมายขอความร่วมมอื

ลงนามโดยผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่2 การปฏบิตัโิดยยดึหลกัของกจิกรรม 5ส. 
 กจิกรรม 5ส. เป็นกจิกรรมทีห่ลายองคก์รนําไปประยุกตใ์ชใ้นการดําเนนิการจัดการความสะอาด
และความเป็นระเบยีบขององคก์ร สามารถดําเนนิการไดด้ังนี้ 
  2.1 สะสาง ดําเนนิการดังนี ้

2.1.1 พนักงานทกุคนจะตอ้งกําหนดใหไ้ดว้า่มสี ิง่ของทีจํ่าเป็นและไมจํ่าเป็นใน
พืน้ทีข่องตนเอง รวมไปถงึตูเ้ก็บเอกสาร/ตูเ้ก็บของ/ชัน้วางของ หอ้ง
เก็บของมมุอบัตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกทีทํ่างาน พืน้ของสถานที่
ทํางานรวมถงึเพดาน บอรด์ประกาศ   

2.1.2 ดําเนนิการแยกของที ่“จําเป็น” และสิง่ของที ่“ไมจํ่าเป็น” ออกจากกนั 

2.1.3 จัดการสิง่ทีข่องที ่“ไมจํ่าเป็น” หรอืของทีม่มีากเกนิความจําเป็น โดย
หากเป็นสิง่ของทีส่ามารถนํากลับมาใชใ้หมไ่ดจ้ะตอ้งดําเนนิการแยก
เก็บอยา่งชดัเจนเพือ่รอการกลับมาใชใ้หม ่เชน่ กระดาษ เป็นตน้ หากไม่
สามารถนํากลับมาใชใ้หมจ่ะตอ้งนําไปทิง้ 

  2.2 สะดวก ด าเนนิการดงันี ้
2.2.1 การกําหนดทีว่างของในสํานักงาน ตูเ้ก็บเอกสาร ชัน้วางของ โต๊ะทํางาน 

เครือ่งถา่ยเอกสาร โต๊ะวางคอมพวิเตอร ์โต๊ะพมิพด์ดี ควรจัดทําผังหอ้ง
ทํางานและตําแหน่งของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ดังกลา่วไวเ้พือ่ใหท้ราบทั่วไป 
(หลังจากมกีารปรกึษาหารอืรว่มกนัแลว้) พรอ้มทัง้ตดิป้ายบง่ชีเ้พือ่
สะดวกตอ่การหยบิใช ้

2.2.2  ศกึษาเทคนคิในการวางของและเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม เชน่ 
- การจัดแยกของใชต้ามหนา้ทีใ่นการใชง้านและนําวางไวใ้นที่

กําหนดไว ้(ตามผัง) 
- ควรวางสิง่ของทีจํ่าเป็นตอ้งใชบ้อ่ย ๆ ไวใ้หใ้กลม้อื สว่นของทีไ่ม่

ใชบ้อ่ย ใหว้างแยกไวต้า่งหาก 
- การวางของทีม่รีปูทรงสงูใหว้างไวด้า้นใน (ของตู ้/ ชัน้เก็บของ) 

สว่นของทีม่รีปูทรงตํ่ากวา่ใหว้างไวด้า้นนอก 
- การวางของหนัก ควรวางไวข้า้งลา่ง (ของตู/้ชัน้เก็บของ) สว่น

ของทีเ่บาใหว้างไวข้า้งใน สําหรับของทีใ่ชบ้อ่ยครัง้วางไวใ้นระดับ
ความสงูเทา่กบัชว่งตัว 

  2.3 สะอาด ด าเนนิการดงันี ้
2.3.1  ตอ้งมกีารมอบหมายความรับผดิชอบ วัสด ุอปุกรณ์ เครือ่งใชต้า่งๆ 

เพือ่ใหผู้ทํ้าความสะอาดประจํา 
2.3.2 อปุกรณ์ เครือ่งใช ้ถา้ใชง้านรว่มกนั เมือ่ใชง้านเสร็จแลว้ใหทํ้าความ

สะอาดทันท ีหากเป็นของทีใ่ชเ้พยีงผูเ้ดยีวใหทํ้าความสะอาดกอ่นเริม่
ทํางานและหลังเลกิทํางาน 

2.3.3 ควรมกีารกําหนดชว่งเวลาการทําความสะอาดอปุกรณ์เครือ่งใชเ้ป็น
ประจําทกุวัน เชน่ 5 นาทแีละมกีารกําหนดวันทําความสะอาดเป็นประจํา
ในแตล่ะสปัดาห ์แตล่ะเดอืน และกําหนดวันความสะอาดครัง้ใหญ ่โดย
ทกุคนทกุพืน้ทีทํ่า พรอ้มกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (BIG CLEANIANG 
DAY) 
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2.3.4 เมือ่ทําไดใ้นชว่งระยะเวลาหนึง่ อาจจะเป็น 1-3 เดอืนแลว้ควรมกีาร
กําหนดแนวทางวธิกีารหรอืขัน้ตอนการทําความสะอาดทั่วทัง้สํานักงาน 

 
หมายเหต ุจดุทีค่วรทําความสะอาด มดีังนี ้ 

1. บนและใตโ้ต๊ะทํางาน ชัน้วางของ ตูเ้อกสาร (ทัง้ภายในและภายนอกตู)้ 
2. ตามพืน้ ฝาผนัง บรเิวณมมุอบัตา่ง ๆ 
3. บรเิวณเครือ่งมอื/อปุกรณ์ และทีต่วัเครือ่งมอื/อปุกรณ์ เชน่ เครือ่งถา่ยเอกสาร 

เครือ่งพมิพ ์เครือ่งทําสําเนา ฯลฯ 
4. เพดานหอ้ง และมมุเพดาน 
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ เป็นตน้ 
6. หอ้งน้ํา 

 
  2.4 สขุลกัษณะ ด าเนนิการดงันี ้

2.4.1  กําหนดใหม้กีารปฏบิตักิจิกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด  อยา่ง
ตอ่เนือ่ง เชน่ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

2.4.2 กําหนดมาตรฐาน หรอื แนวทางในการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 3 ส แรก 
อยา่งชดัเจน และเป็นทีย่อมรับของสมาชกิในพืน้ทีก่ารกําหนดมาตรฐาน
ของพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปมกัใหก้ลุม่สมาชกิในพืน้ทีเ่ป็นผูกํ้าหนดในชว่ง
เริม่ตน้ทํากจิกรรม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดง้า่ย และไดรั้บความรว่มมอื
จากสมาชกิในพืน้ที ่

2.4.3 แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามผลการดําเนนิกจิกรรม 5 ส เพือ่ใหเ้กดิการ
รักษามาตรฐานตอ่เนือ่ง 

  2.5 สรา้งนสิยั ด าเนนิการดงันี ้
2.5.1  ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ลา่วมาแลว้ทัง้ 4 ส ใหด้ตีลอดไป 
2.5.2 ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิในดา้นตา่ง ๆ 
2.5.3 กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามมาตรฐานและระเบยีบของหน่วยงาน ใน

เรือ่งราวตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครัด 
2.5.4 กําหนดวันทํากจิกรรม 5 ส เป็นประจําทกุวัน อาท ิ5 นาท ีกบั 5 ส”หรอื

เป็นประจําทกุสปัดาห ์เชน่ วันทําความสะอาดประจําสปัดาห ์
2.5.5 ผูบ้รหิารตอ้งคอยกระตุน้และตดิตามการปฏบิตัเิสมอ โดยถอืวา่การทํา

กจิกรรม 5 ส เป็นสว่นหนึง่ของการปฏบิตังิานปกตปิระจํา 
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ภาพที ่20 ตัวอยา่งการปฏบิตังิานโดยยดึหลกั 5 ส. ของการประปาสว่นภมูภิาคสาขาบา้นโฮง่ จังหวัด

ลําพนู 
 

 
ภาพที ่21 ตัวอยา่งการยดึหลกั 5ส. ของสํานักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จังหวดัยะลา 
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 วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ควรดแูลความสะอาดในสํานักงาน ใหม้คีวามสะอาดอยูเ่สมอ 

 ควรมแีบบฟอรม์ตรวจเชค็การทําความสะอาดหอ้งน้ํา รายวัน 

 ควรมกีารจัดวัสด ุและอปุกรณ์ตา่งในสํานักงานอยา่งเป็นระเบยีบ 

 

 

 

ความส าคญั 
 กา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นกา๊ซทีม่คีณุสมบตัใินการดดูซบัคลืน่รังสคีวามรอ้น หรอื
รังสอีนิฟาเรดไดด้ ีก๊าซเหล่านี้มคีวามจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมใินบรรยากาศของโลกใหค้งที่ ก๊าซ
เรอืนกระจกทีถู่กควบคุมโดยพธิสีารเกยีวโต มเีพยีง 6 ชนดิ โดยจะตอ้งเป็นก๊าซทีเ่กดิจากกจิกรรมของ
มนุษย ์(anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านัน้ ไดแ้ก ่ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
ก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด ์(N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HFC) ก๊าซเพอรฟ์ลูออโร
คารบ์อน (PFC) และกา๊ซซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6)  

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกจิกรรมต่างๆ ของมนุษยอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่ง ทัง้การใชพ้ลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม การขนสง่ 
การตัดไมทํ้าลายป่า รวมทัง้การทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในรูปแบบอืน่ๆ ลว้นเป็นสาเหตุสําคัญของการเกดิภาวะ
โลกรอ้นซึง่สง่ผลกระทบตอ่วถิกีารดํารงชวีติของมนุษย ์สิง่มชีวีติ และ
นับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ การดําเนนิงานเพือ่
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จงึเป็นหนา้ที่ของผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาค
ส่วน (คณะกรรมการเทคนิคดา้นคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลติภัณฑ์, 
2552)  ดังนัน้ การคํานวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  จงึเป็นวธิกีารหนึง่
ในการบ่งบอกขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร ซึง่จะเป็น
แนวทางนําไปสู่การบรหิารการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดอ้ยา่งมปีระสทิธทิัง้ในระดับองคก์ร ไปถงึระดับประเทศได ้

การคํานวณปรมิาณการปล่อยการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจก(Greenhouse gas emission and 
removals) เป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีใ่ชบ้่งชีผ้ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการดําเนนิงาน
ต่างๆขององคก์ร โดยแบ่งกจิกรรมทีม่กีารปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกจากการดําเนนิงานของ
องคก์รไว ้3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทที ่1 การปลอ่ยและการดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง ประเภทที ่2 
การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลังงาน และประเภทที ่3 การปล่อยและ
การดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ 

ประเภทที ่1 การปลอ่ยและการดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง ไดแ้ก ่กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้
โดยตรงจากกจิกรรมตา่งๆภายในสํานักงาน ดังนี ้

1)  การเผาไหมท้ีอ่ยูก่บัที ่ตัวอยา่งเชน่ การผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้องภายในองคก์ร การเผาไหม ้
ของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการหงุตม้ภายในองคก์ร 

2)  กระบวนการ ไดแ้ก ่กระบวนการอนัเนือ่งมาจากปฏกิริยิาเคมภีายในกระบวนการผลติ 
 
3)  การเผาไหมท้ีม่กีารเคลือ่นทีต่ัวอยา่งเชน่ การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิจากกจิกรรมการ 

ขนส่งของยานพาหนะที่องค์กรเป็นเจา้ของ หรือเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยของน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

4)  การร่ัวไหลและอืน่ๆ (Fugitive Emissions) ตัวอยา่งเชน่ กา๊ซมเีทนทีเ่กดิขึน้จาก
กระบวนการบําบดัน้ําเสยีและหลมุฝังกลบ   การใชปุ้๋ ยหรอืสารเคมเีพือ่การซกัลา้งหรอืทํา
ความสะอาด 

5)  การเผาไหมช้วีมวล 

2.4 การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
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ประเภทที่ 2 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลังงาน ไดแ้ก ่
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการผลติไฟฟ้า ความรอ้น หรอืไอน้ําทีถ่กูนําเขา้จากภายนอกเพือ่ใชง้าน
ภายในองคก์ร 

พลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิมาเป็นวัตถุดบิในการผลติ ดังนัน้การใชไ้ฟฟ้าใน
องคก์ร จะไม่ใชเ่ป็นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ณ ตําแหน่งทีอ่งคก์รตัง้อยู่ แต่เป็นการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก ณ แหลง่ทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า  

ประเภทที ่3 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ ไดแ้ก่ ปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกที่เกดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ซึง่องค์กร
สามารถวัดหรอืประเมนิเพือ่การรายงานผลเพิม่เตมิได ้โดยไม่ถอืเป็นขอ้บังคับ ตัวอย่างเชน่ การปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกจากกจิกรรมการใชน้ํ้าประปาภายในองคก์ร การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากวัสดุสํานักงาน
ทีม่กีารใชภ้ายในองคก์ร เชน่ กระดาษ 

ตวัอยา่งการแยกประเภทของกจิกรรมในส านกังาน 
ประเภทที ่1 การเดนิทางทีเ่กดิขึน้จากพาหนะทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานในรูปของการใช ้

เชือ้เพลงิ ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการบําบดัน้ําเสยีของสํานักงาน(ถา้ม)ี  
ประเภทที ่2 กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการนําเขา้ของพลังงานตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การซือ้ไฟฟ้า 
ประเภทที ่3 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม ไดแ้ก ่ปรมิาณการใชน้ํ้าประปา การใชก้ระดาษ
ภายในสํานักงาน ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ภายในสํานักงาน  ปรมิาณสารเคมทีีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 
วธิดี าเนนิการ 
 การควบคมุกา๊ซเรอืนกระจกของสํานักงานทีป่ลอ่ยออกสูช่ัน้บรรยากาศ จะตอ้งดําเนนิการควบคุม
การใชท้รัพยากรและพลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ลดการปลอ่ยของเสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆ 
(แนวทางการควบคุมสามารถศกึษาไดจ้ากหมวดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในคู่มอืสํานักงานสเีขยีว)จากนัน้นํา
ขอ้มูลมาคํานวณเพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ซึง่สํานักงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลกจิกรรม
ตา่งๆทกุเดอืน เพือ่นํามาคํานวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในแตล่ะเดอืน และสรปุเปรยีบเทยีบแต่
ละเดอืน เพือ่จะไดท้ราบแนวโนม้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อไป  โดยขัน้ตอนต่อไปนี้ จะอธบิาย
เพยีงขัน้ตอนการคํานวณและเปรยีเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 
 ข ัน้ตอนที ่1 การเก็บขอ้มลูกจิกรรมการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
  การใชข้อ้มลูกจิกรรมประกอบการคํานวณ ตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูจากกจิกรรมการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารคํานวณ และขอ้มลูทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการบนัทกึไวใ้นรปูแบบที่
เหมาะสม เพือ่สามารถนํามาวเิคราะหแ์ละสอบกลบัได ้ซึง่ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งทําการรวบรวมมดีังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ปรมิาณน้ําเสยีคดิจากรอ้ยละ 80 ของปรมิาณน้ําประปาทีใ่ช ้

หนว่ยการ
ใช้ไฟฟ้า 

(กิโลวตัต/์
เดือน) 

หนว่ยการ 
ใช้ประปา 
(ลูกบาศก์

เมตร/
เดือน) 

 

ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น 
(กิโลกรัม/

เดือน) 

ปริมาณน้ า
เสียที่เกิดขึ้น 
(ลิตร/เดือน) 

ปริมาณการ
ใช้กระดาษ 
(กิโลกรัม/

เดือน) 

ปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิง 
(ลิตร/เดือน) 

ส านักงาน 
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ข ัน้ตอนที ่2 การค านวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

การคณูดว้ยคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ย   ซึง่จําเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมวีธิกีารคํานวณทีถ่กูตอ้ง ไดรั้บ

การยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยทีน่ยิมนํามาใชเ้ป็นหลักสากล ไดแ้ก ่ คา่แฟก

เตอรก์ารปลอ่ยอา้งองิตามแนวทางของ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

หรอืจากฐานขอ้มลูระดับชาตขิองแตล่ะประเทศ เป็นตน้ ในการศกึษาครัง้นีไ้ดทํ้าการศกึษารวบรวมคา่ 

Emission Factor ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชใ้นการคํานวณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  ดังแสดงใน ตารางที่ 5 

 

การคํานวณ โดยใชส้ตูร Emissions Factors x Activity Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22 การคํานวณปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม โดยใชส้ตูร Emissions Factors 
x Activity Data 

 

ตารางที ่5 คา่ Emission Factor  

ประเภท 
คา่แฟกเตอร ์
(kg CO2) 

หนว่ย อา้งองิ 

ทรพัยากร/ไฟฟ้า 

น้ําประปา-การประปานครหลวง 0.5081 m3 
Thai national 
database 

น้ําประปา-การประปาสว่นภมูภิาค 0.7043 m3 Thai national 
database 

น้ําประปา-การนคิมอตุสาหกรรม 0.2722 m3 Thai national 
database 

ไฟฟ้า CPO (GtoG) 0.5813 kwh 

Thailand Grid Mix 
Electricity LCI 
Database 2552 
(2009) 

กระดาษ 0.735 kg 
Emission Factor from 
IPCC) 

การปลดปล่อย = ข้อมูลกจิกรรม x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย 
Emission = Activity Data (AD) x Emission Factor (EF) 

เช่น  การใช้เชื้อเพลิง 
(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ปี) 

 

เช่น  กิโลกรัมCO2/ลิตร, กิโลกรัม
N2O/ลิตร, กิโลกรัมCH4/ลิตร 

(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ปี) 
 

เช่น  กิโลกรัมCO2/วัน, กิโลกรัม
N2O/เดือน, กิโลกรัมCH4/ปี 
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ประเภท 
คา่แฟกเตอร ์
(kg CO2) 

หนว่ย อา้งองิ 

สิง่ทอ Textile 2.0000 kg 
IPCC 2006 Vol.5 
Waste 

อาหาร Food/Sludge 2.5300 kg IPCC 2006 Vol.5 
Waste 

ผา้ออ้ม ผา้อนามยั Nappies 4.0000 kg IPCC 2006 Vol.5 
Waste 

เศษใบไม ้Garden & Park 3.2700 kg 
IPCC 2006 Vol.5 
Waste 
 

ยาง หนัง Rubber and leather  3.1300 kg IPCC 2006 Vol.5 
Waste 

แกว้ 1.187 kg 
Converted data from 
JEMAI Pro using 
Thai Electricity Grid 

อลมูเินยีม (กระป๋อง) 4.4315 kg 
Jap Supplier, G2G 
cal. by JEMAI Pro 

กลอ่งโฟม Polystyrene  2.2971 kg 
Converted data from 
JEMAI Pro using 
Thai Electricity Grid 

ถงุพลาสตกิ PP (ถงุใส) 2.399 kg 
Ecoinvent 2.0, IPCC 
2007 GWP 100a 

ถงุพลาสตกิ PE (ถงุขุน่) 1.52 kg 
อา้งองิจาก HDPE bag 
จาก JEMAI Pro ดว้ย 
ไฟฟ้าของประเทศไทย 

ขวดพลาสตกิ PET (ขวดใส) 2.8854 kg 
Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

ขวดพลาสตกิ HDPE(ขวดขุน่) 1.617 kg 
Converted data from 
JEMAI Pro using 
Thai Electricity Grid 

กลอ่งพลาสตกิ Polypropylene  1.3621 kg 
Thai national 
database 

เหล็ก 1.76 kg   

เชือ้เพลงิ 

น้ํามนัดเีซล 2.7446 L 
IPCC Vol.2 table 
3.2.1, 3.2.2, PTT 

กา๊ซโซลนี 2.1896 L IPCC 

กา๊ซโซฮอล ์ 2.1896 L IPCC 

กา๊ซหงุตม้ (LPG ) จากกา๊ซธรรมชาต ิ 3.1133 kg 
IPCC Vol.2 table 2.2, 
DEDE 

สารเคม ี

Sodium Chloride 0.1937 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Acetic acid 2.5702 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Sodium Hydroxide 1.1148 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
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ประเภท 
คา่แฟกเตอร ์
(kg CO2) 

หนว่ย อา้งองิ 

2007 GWP 100a 

Sodium sulphate  4.695 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Hydrochloric acid 0.4094 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Sulfuric acid 0.1219 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Alcohol 1.2381 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Ammonium sulphate 2.6600 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Potassium hydroxide  1.9272 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Citric acid  1.5800 kg   

Nitric acid 0.6504 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

Sodium hypochlorite 0.8712 kg Ecoinvent 2.2, IPCC 
2007 GWP 100a 

อปุกรณ์หอ้งทดลอง    

ถงุรอ้น PP 2.399 kg   

Aluminium Foil 1.238 kg   

ถงุมอืยาง 0.4419 kg 
TH-Research, คูม่อื
แนวทางการประเมนิน
คารบ์อนฟตุปริน้ท ์

 
ตวัอยา่งการค านวณ 
ตารางรายงานผลการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกประจําเดอืน (แบบฟอรม์ 2.1) 

รายการ ปรมิาณ 
Emission Factor 

(kg CO2) 
คา่การปลดปลอ่ย 

กระดาษ 10 kg/เดอืน 0.735 7.35 kgCO2/เดอืน 

ไฟฟ้า 100kwh/เดอืน 0.5813 58.1 kg CO2/เดอืน 

เศษอาหาร 5 kg/เดอืน 2.5300 12.65 kg CO2/เดอืน 

 
หมายเหต ุ

1. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทาง และขนสง่ดว้ยรถประเภทตา่งๆ 
  1) ในกรณีทีท่ราบขอ้มลูปรมิาณน้ํามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการเดนิทาง ใหนํ้าปรมิาณทีใ่ชไ้ป
คณูกบัคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามชนดิเชือ้เพลงิทีใ่ช ้
  2) กรณีทีไ่มม่ขีอ้มลูปรมิาณเชือ้เพลงิ ใหนํ้าขอ้มลูระยะทางทีเ่ก็บมาไดม้าคํานวณเป็น
ปรมิาณน้ํามนัเชือ้เพลงิทีใ่ช ้หรอื นําขอ้มลูระยะทางทีเ่กบ็มาไดม้าคณูกบัคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกตามประเภทของยานพาหนะ 
 2. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ 
  1) ในกรณีมขีอ้มลูระยะทาง ใหคํ้านวณจากระยะทีเ่ดนิทางคณูกบัคา่แฟคเตอรก์ารปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ (ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ตอ่กโิลเมตร) 
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  2) กรณีไมม่ขีอ้มลูระยะทาง ใหคํ้านวณจากจํานวนเทีย่วในการเดนิทาง คณูกบัคา่แฟค
เตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของการเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ่เทีย่ว (กรณีเดนิทางเทีย่วละไมเ่กนิ 
1,500 กโิลเมตร) 
 
 ข ัน้ตอนที ่3 การวเิคราะห ์และรายงานผลปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก   

 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจะตอ้งทําการคํานวณเป็นรายเดอืน และคดิเทยีบเป็นตจํ่านวนพนักงาน 

เพือ่ทําการเปรยีบแนวโนม้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก หลังจากทีไ่ดม้มีาตรการในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถงึการลดปรมิาณของเสยี หากผลการคํานวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกมี

แนวโนม้สงูขึน้จะตอ้งดําเนนิการหาสาเหต ุแนวทางการแกไ้ข เพือ่ควบคมุปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกใหอ้ยู่

ในระดับทีสํ่านักงานตัง้เป้าหมายไว ้นอกจากนี ้ยงัสามารถกําหนดเป็นโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มไดเ้ชน่กนั  

 แนวโนม้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จะตอ้งไดร้ายงานใหก้บัผูบ้รหิารไดรั้บทราบ ไดแ้ก ่

ผูบ้รหิารระดับสงู ผูจั้ดการแผนก เป็นตน้ นอกจากนี ้จะตอ้งมกีารสือ่สารใหพ้นักงานทกุคนรับทราบดว้ย 

เพือ่เป็นการกระตุน้ใหพ้นักงานเล็งเห็นถงึความสําคญั และรว่มมอืกนัในการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  

 

 

ภาพที2่3 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกรายเดอืนประจําปี 2558 
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ภาพที2่4 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกรายเดอืนแยกตามประเภทประจําปี 2558 

 

ภาพที ่25 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (ไฟฟ้า) ตัง้แตปี่ 2553-2557 
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ภาพที2่6 ตัวอยา่งการเปรยีบเทยีบปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (น้ํา กระดาษ น้ํามนัเชือ้เพลงิ) ตัง้แตปี่ 

2553-2557 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1. พนักงานจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในความสําคัญของกา๊ซเรอืนกระจก 

2. ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสามารถอธบิายการคํานวณปรมิาณการกา๊ซเรอืนกระจก 

3. เก็บขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเป็นรายเดอืน ตามแบบฟอรม์ 2.1 

4. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจะตอ้งมแีนวโนม้ลดลง หากไมล่ดลงจะตอ้งอธบิายสาเหต ุและแนวทาง

แกไ้ขอยา่งสมเหตสุมผล 

จะตอ้งมกีารสือ่สารแนวโนม้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหพ้นักงานรับทราบอยา่งตอ่เนือ่ง 
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ความส าคญั 

 การขนส่งและการเดนิทางเป็นกจิกรรมทีม่คีวามสําคัญอย่างมากในการประกอบธุรกจิ สง่ผลให ้
เกดิการใชเ้ชือ้เพลงิ การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการกอ่ใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ดังนัน้ จงึ
ควรกําหนดมาตรการเพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานภายในองคก์รมสี่วนร่วมในการชว่ยกันลดการเดนิทางทีไ่ม่
จําเป็น ในปัจจบุนันัน้มเีทคโนโลยตีา่งๆ มากมายทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ชว่ยในการตดิตอ่สือ่สารกนัไมว่่าจะ
เป็นการสือ่สารกันทางโทรศัพท ์วดิโีอผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอืการตดิต่อกันทางอเีมล รวมไปถงึ
ความสะดวกในการเดนิทางของระบบขนสง่มวลชน ไดแ้ก ่รถไฟฟ้า เป็นตน้  

 

วธิดี าเนนิการ 

 ทางสํานักงานจะตอ้งดําเนนิการกําหนดมาตรการหรอืแนวทางการตดิต่อสือ่สาร รวมไปถงึการ
เดนิทางและการขนสง่ เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ สามารถกําหนดไดด้ังนี ้

1. หลกีเลีย่งการเดนิทางมาประชุมทีไ่ม่จําเป็น โดยเลอืกใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ยในการ
สือ่สารแทน เชน่ ใชก้ารตดิต่อสือ่สารโดยโทรศัพท ์อเีมล และประชมุโดยใชร้ะบบ
วดีโิอคอนเฟอเรนซแ์ทนการเดนิทางไปพบปะกนั 

2. ใชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทาง 
3. รณรงคใ์หโ้ดยสารรถยนตไ์ปดว้ยกัน (Car Pool) ชว่ยประหยัดน้ํามันและยังเป็นการ

ลดจํานวนรถตดิบนถนน  
4. เลอืกการเดนิทางทีป่ล่อย CO2 นอ้ยทีส่ดุเท่าทีทํ่าได ้เชน่ การเดนิหรอืใชจั้กรยาน

แทน 
5. จัดเสน้ทางรถรับส่งพนักงาน ถา้ในหน่วยงานมพีนักงานจํานวนมากอาศัยอยู่ใน

เสน้ทางใกล ้ๆ  กัน ควรมสีวัสดกิารจัดหารถรับสง่พนักงานตามเสน้ทางสําคัญๆ เป็น 
Car Pool ระดับองคก์ร 

6. จัดประชมุ สมัมนาทีสํ่านักงาน หรอืใกลสํ้านักงาน แทนทีจ่ะเป็นตา่งจังหวัด 
7. ขบัรถในอตัราความเร็วทีป่ระหยัดน้ํามัน และเดนิทางใหถ้งึจุดหมายในเสน้ทางลัดที่

สัน้ทีส่ดุ 
8. ดับเครือ่งยนตเ์มือ่ตอ้งจอดรถเป็นเวลานาน 
9. ตรวจสอบลมยางอยา่งสมํา่เสมอ 
10. ใชเ้ชือ้เพลงิไบโอดเีซล  แกส๊โซฮอล ์ LPG  หรอื NGV 

2.5 การขนสง่และการเดนิทาง 
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ภาพที ่27 การเดนิทางโดยใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ 

 

 
ภาพที ่28 การเดนิทางโดยใชจั้กรยาน ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดันครพนม 
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ภาพที ่29 รถไฟฟ้าทีบ่รกิารนักศกึษา ของมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
1. มกีารสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ Email, Line, Intranet และการประชมุระบบวดีโิอ

คอนเฟอเรนซ ์

2. มกีารวางแผนการเดนิทาง กอ่นการนํายานพาหนะของบรษัิทออกเดนิทาง 

3. ใชย้านพาหนะใหเ้หมาะสมกบัจํานวนพนักงานในการเดนิทาง 

4. ยานพาหนะทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิควรพจิารณาเป็นอนัดับตน้ๆ 

5. มกีารกําหนดความเร็วในการขบัรถ เชน่ ขบัไมเ่กนิ 90 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

6. มกีารรับ-สง่พนักงานโดยรถของบรษัิท (หากเป็นไปได)้ 

7. มกีารรณรงคก์ารเดนิหรอืการใชจั้กรยานหรอืการโดยสารรถสาธารณะมาทํางาน (สําหรับ

บคุลากรทีพ่กัใกลท้ีทํ่างาน) 
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หมวดที ่3 
การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

Energy and Resource Utilization 

 

 

ความส าคญั 

สํานักงานโดยส่วนใหญ่มีการใชไ้ฟฟ้าเป็นหลักในการทํางาน เช่น การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่าง

ภายในสํานักงาน ระบบเครือ่งปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง แต่จะใชม้ากใชน้อ้ยขึน้อยูก่ับลักษณะกจิกรรม 

ซึง่เจา้ของกจิการ และผูท้ี่ทํางานในสํานักงานทุกคนควรร่วมมอืกันประหยัดพลังงาน และใชอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

วธิกีารด าเนนิการ 

การประหยัดไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ และถูกตอ้งเหมาะสมนัน้จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ปฏบิัตงิานไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ในสํานักงาน ทัง้นี้

สํานักงานจะตอ้งควบคมุหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของสํานักงานดว้ย 

 นอกจากนี้การถ่ายทอดและสรา้งจติสํานึกเป็นสิง่จําเป็นในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

สามารถทําไดด้ังนี ้

 

 ข ัน้ตอนที ่1 การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการประหยดัพลงังาน 

 ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบัพลังงานไฟฟ้า ผลกระทบของการขาดแคลน

พลังงาน รวมไปถงึแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นตน้ โดยการถา่ยทอดความรูส้ามารถดําเนนิการได ้

หลากหลายวธิ ีไดแ้ก ่การอบรม การประชาสมัพันธ ์การสือ่สารตามพืน้ทีใ่ชไ้ฟฟ้าภายในองคก์ร การ

ประกาศเสยีงตามสาย เป็นตน้ ทัง้นีท้างผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพจิารณาถงึแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการ

ถา่ยทอดความรู ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

                    
ภาพที ่30 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลังงาน 

3.1 การใชพ้ลงังาน 
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ภาพที ่31 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลังงาน ของการผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ 

 
 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 
 เครือ่งใชไ้ฟฟ้าหลักทีม่ใีนสํานักงานและใชเ้ป็นประจํา ไดแ้ก ่เครือ่งปรับอากาศ คอมพวิเตอร ์
หลอดไฟ เครือ่งถา่ยเอกสาร เป็นตน้ จะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการ ดังนี ้
 

เครือ่งปรบัอากาศ 
1. ตัง้อณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส  
2. ไมค่วรปลอ่ยใหม้คีวามเย็นร่ัวไหลจากหอ้งทีต่ดิตัง้

เครือ่งปรับอากาศ ตรวจสอบและอดุรอยร่ัวตามผนัง 
ฝ้าเพดาน ประต ูชอ่งแสง 

3. ปิดประตูหอ้งทุกครัง้ทีเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ หรอื
ตดิตัง้และใชอุ้ปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดประตูใน
หอ้งทีม่เีครือ่งปรับอากาศ 

4. ทําความสะอาดและดูดฝุ่ นบอ่ยๆ อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้ เพราะหากฝุ่ นอุดตันจะทําให ้
ประสทิธภิาพของการทํางานของเครือ่งปรับอากาศลดลง 

5. อยา่นําความรอ้น หรอืของทีม่คีวามชืน้เขา้ไปไวใ้นหอ้งปรับอากาศ เชน่ กาตม้น้ํารอ้น 
กระถางตน้ไม ้เครือ่งทําความรอ้นตา่งๆ เครือ่งถา่ยเอกสาร เป็นตน้ เนือ่งจากเมือ่มกีารนํา
ความรอ้นหรอืความชืน้เขา้มาในหอ้งจะทําใหเ้ครือ่งปรับอากาศทํางานมากขึน้ 

6. ลดและหลีกเลีย่งการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอืน่ใดที่ไม่จําเป็นตอ้งใชง้านในหอ้งที่มี
เครือ่งปรับอากาศ เพือ่ลดการสญูเสยี และใชพ้ลังงาน 

7. ตดิตัง้ฉนวนกันความรอ้นโดยรอบหอ้งทีม่กีารปรับอากาศ เพือ่ลดการสญูเสยีพลังงาน
จากการถา่ยเทความรอ้นเขา้ภายในอาคาร 

8. ใชม้ลูีก่นัสาดป้องกนัแสงแดดสอ่งกระทบตัวอาคาร และบฉุนวนกนัความรอ้นตามหลังคา
และฝาผนัง เพือ่ไมใ่หเ้ครือ่งปรับอากาศทํางานหนักเกนิไป 

9. ควรปลกูตน้ไมร้อบๆอาคารสํานักงาน 
10. ควรปลูกตน้ไมเ้พือ่ชว่ยบังแดดขา้งบา้นหรอืเหนือหลังคา เพือ่เครือ่งปรับอากาศจะไม่

ตอ้งทํางานหนักเกนิไป 
11. ปลูกพืชคลุมดนิ เพื่อช่วยลดความรอ้นและเพิม่ความชืน้ใหก้ับดนิจะทําใหบ้า้นเย็น               

ไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเครือ่งปรับอากาศเย็นจนเกนิไป 
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12. ในสํานักงานไม่จําเป็นตอ้งเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงานและควรปิด
เครือ่งปรับอากาศในชว่งเวลา 12.00-13.00 น. และกอ่นเวลาเลกิงานเล็กนอ้ย รวมทัง้
ปิดไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มจํ่าเป็น 

 
แสงสวา่ง 

1. ปิดไฟเมือ่พักเทีย่งหรอืหลังใชง้าน 
2. ตดิตัง้แผงสะทอ้นหลอดไฟ 
3. เลอืกใชอ้ปุกรณ์แสงสวา่งประสทิธภิาพสงู ไมว่า่จะเป็นหลอดไฟ บลัลาสตแ์ละโคมไฟ  
4. การควบคมุแสงสวา่งใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  
5. การลดความสวา่งทีเ่กนิความจําเป็น (Over Light Compensation) เชน่ บรเิวณทางเดนิ

ทีไ่มจํ่าเป็นตอ้งสว่างมาก วธิลีดความสว่างง่ายทีส่ดุ คอืปลดหลอดไฟออก เชน่ ปลด
หลอดไฟออก 2 หลอดจากโคมไฟ 4 หลอด เป็นตน้ 

6. บํารงุรักษาอปุกรณ์อยา่งสมํา่เสมอ ตรวจสอบการทํางานและความสว่าง ทําความสะอาด
อยา่งเสมอทกุๆ 3-6 เดอืน 

7. การใชแ้สงธรรมชาตชิว่ยในการลดการใชพ้ลังงานจากแสงไฟในสํานักงาน 
8. สภาพแวดลอ้มภายในโรงงานและอาคาร ทัง้ฝาผนัง พืน้ เพดานและเครือ่งจักร ควร

เลอืกใชส้อีอ่น เพราะค่าการสะทอ้นแสงสูงจะชว่ยใหห้อ้งหรอืบรเิวณหอ้ง หรอืบรเิวณ
ทํางานดสูวา่งมากขึน้  
 

เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส านกังานอืน่ๆ 
1. ปิดเครือ่งหลังเลกิงานพรอ้มทัง้ถอดปลั๊ก 
2. ปิดจอคอมพวิเตอรใ์นเวลาพักเทีย่ง 
3. ตัง้ค่าหนา้จอคอมพวิเตอร ์เป็น energy saving 

mode 
 
หมายเหต ุแนวทางการประหยดัน ัน้เชือ้เพลงิอา้งองิไปยงัหมวดที ่2 เรือ่งการขนสง่และการ
เดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่3 เก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังาน และรายงานผล 

ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเก็บขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าและเชือ้เพลงิประจําเดอืน และจัดทําสรุปผลรวม

ของการใชไ้ฟฟ้าและเชือ้เพลงิของสํานักงานในแตล่ะเดอืนใหอ้ยูใ่นรปูของกราฟ เพือ่เปรยีบเทยีบผลจาก

การใชไ้ฟฟ้า และเชือ้เพลงิ รวมไปถงึการรายงานผลสรปุประจําเดอืนเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดว้ย 

ผลของการใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งรายงานใหก้ับผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรับทราบโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิาร 

นอกจากนีจ้ะตอ้งมกีารสือ่สารใหพ้นักงานทกุคนไดรั้บทราบถงึผลการประหยดัอยา่งสมํา่เสมอ เพือ่กระตุน้

ใหเ้กดิความรว่มมอืกนัในการประหยดัพลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
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ภาพที ่32 การเปรยีบเทยีบการใชพ้ลังงานแตล่ะเดอืนประจําปีพ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของบรษัิท 

การบนิไทย จํากดั (มหาชน) อาคารศูนยป์ฏบิตักิาร OPC 
 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ปิดป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลังงาน 
 จัดทําบอรด์ประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน 
 รายงานสรปุการใชพ้ลังงานประจําเดอืน (ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 3.1) 
 พนักงานทกุคนจะตอ้งมคีวามตระหนักดา้นการใชพ้ลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
 สํานักงานจะตอ้งควบคมุหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของสํานักงาน

ดว้ย (แจกเอกสารแนวทางปฏบิัตใิหแ้ก่หน่วยงานภายนอกที่เขา้ใชพ้ื้นที ่พรอ้มมลีายเซ็นต์
รับทราบแนวทางดังกลา่ว) 
 
 
 
 
 

ความส าคญั 
ผูค้นส่วนใหญ่มักจะมพีฤตกิรรมในการใชน้ํ้าอย่างฟุ่ มเฟือย จงึควรเปลีย่นวธิกีารใชน้ํ้าตามความ

เคยชนิ มาเป็นการใชน้ํ้าอย่างรูคุ้ณค่า  ซึง่จะตอ้งปลูกฝังในการใชอ้ย่างรูคุ้ณค่า ประหยัด และมกีาร
ควบคมุเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในแตล่ะกจิกรรม 

สํานักงานจะประหยัดการใชน้ํ้าไดต้อ้งอาศัยความร่วมมอืจากทุกคนทีเ่ขา้มาใชสํ้านักงานและจะ
สําเร็จไดต้ามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
วธิกีารด าเนนิการ 

การประหยัดการใชน้ํ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ และถูกตอ้งเหมาะสมนัน้จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การปฏบิตังิาน การใชน้ํ้า ทัง้นี้สํานักงานจะตอ้งควบคุมหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิัตติาม
มาตรการของสํานักงานดว้ย 
 นอกจากนีก้ารถา่ยทอดและสรา้งจติสํานกึเป็นสิง่จําเป็นในการอนุรักษ์และประหยัดน้ําสามารถทํา
ไดด้ังนี ้
  
 
 
 
 
 

3.2 การใชน้ า้ 
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 ข ัน้ตอนที ่1 การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการประหยดัน า้ 

 ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบัทรัพยากรน้ํา ผลกระทบของการขาดแคลน

ทรัพยากรน้ํา รวมไปถงึแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นตน้ โดยการถา่ยทอดความรูส้ามารถดําเนนิการ

ไดห้ลากหลายวธิ ีไดแ้ก ่การอบรม การประชาสมัพันธ ์การสือ่สารตามพืน้ทีใ่ชน้ํ้าภายในองคก์ร การ

ประกาศเสยีงตามสาย เป็นตน้ ทัง้นีท้างผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพจิารณาถงึแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการ

ถา่ยทอดความรู ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 

 
      ภาพที ่33 ป้ายรณรงคป์ระหยดัการใชน้ํ้า ของโรงพยาบาลคา่ยประจักษ์ศลิปาคม 

 

 
ภาพที ่34 ป้ายรณรงคป์ระหยดัการใชน้ํ้า ของสํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 
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 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 
 
การใชน้ า้ 

1. ปิดกอ๊กน้ําใหส้นทิหลังเลกิใชง้าน 
2. ตดิอปุกรณ์เตมิอากาศทีห่ัวกอ๊ก (Aerator) เพือ่ชว่ยลดปรมิาณการไหลของน้ํา 
3. เลอืกใชส้ขุภณัฑป์ระหยดัน้ํา 
4. ตดิตัง้ระบบน้ําใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก

การเก็บและจ่ายน้ําตามแรงโนม้ถ่วงของ
โลก เพือ่หลกีเลีย่งการใชพ้ลังงานไปสูบ
และจา่ยน้ําภายในอาคาร 

5. หมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ํา เพือ่ลด
การสูญเสยีอยา่งเปล่าประโยชน์ เชน่ การ
ตรวจสอบกอ๊กน้ํา ทอ่น้ํา เป็นตน้  
 

ข ัน้ตอนที ่3 เก็บขอ้มลูการใชน้ า้ 
ผู รั้บผิดชอบดํา เนินกา ร เก็บข อ้มูลกา รใช น้ํ้ า

ประจําเดอืน และจัดทําสรปุผลรวมของการใชน้ํ้าของสํานักงานในแตล่ะเดอืน เพือ่เปรยีบเทยีบผลจากการ
ใชน้ํ้า รวมไปถงึการรายงานผลสรปุประจําเดอืนเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดว้ย 
หมายเหต ุการเก็บปรมิาณคา่น้ํา บางอาคารไมม่ปีรมิาณน้ําในแตล่ะเดอืนเนื่องเป็นอาคารเชา่ หรอืเป็นน้ํา
บาดาล จะตอ้งดําเนนิการอยา่งมัน่ใจวา่มกีารกําหนดมาตรการอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ  

 

 
ภาพที ่35 การเปรยีบเทยีบการใชน้ํ้าแตล่ะเดอืนประจําปี 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานตัวอยา่ง 
 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ปิดป้ายรณรงคก์ารประหยดัน้ํา 
 จัดทําบอรด์ประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน 
 รายงานสรปุการใชน้ํ้าประจําเดอืน (ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 3.2) 
 พนักงานทกุคนจะตอ้งมคีวามตระหนักดา้นการใชพ้ลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
 สํานักงานจะตอ้งควบคมุหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของสํานักงาน

ดว้ย (แจกเอกสารแนวทางปฏบิัตใิหแ้ก่หน่วยงานภายนอกที่เขา้ใชพ้ื้นที ่พรอ้มมลีายเซ็นต์
รับทราบแนวทางดังกลา่ว) 
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ความส าคญั 

พลังงานและทรัพยากรมคีวามสําคัญอย่างมากในการดําเนนิการภายในสํานักงาน ไดแ้ก ่ไฟฟ้า 
น้ํา เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมทีรัพยากรอกีหลายประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ หมกึพิมพ ์อปุกรณ์เครือ่งเขยีน 
และอปุกรณ์สํานักงาน ซึง่ทรัพยากรดังกล่าวมคีวามสําคัญต่อกจิกรรมในสํานักงาน และทีสํ่าคัญมกีารใช ้

ปรมิาณมากในแตล่ะวัน ดังนัน้จงึตอ้งมกีารกําหนดแนวทางการใชท้รัพยากรดังกลา่วอยา่งเหมาะสมและ มี
ประสทิธภิาพ เพือ่ลดการเกดิของเสยีจากกจิกรรมดังกลา่ว 
 
วธิดี าเนนิการ 
 ข ัน้ตอนที ่1 สือ่สารการประหยดัทรพัยากร 
 ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการทําบอรด์ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัทรัพยากร ผลกระทบของการใช ้

อยา่งประหยดั” เป็นตน้ พรอ้มกบัตดิสือ่สารตามจดุการใชใ้หท้ัว่ถงึ 
 

 
ภาพที ่36  ป้ายรณรงคป์ระหยดัการใชก้ระดาษชาํระ ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดั

กําแพงเพชร 
 

 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการประหยดั และสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 
 ทรัพยากรทีม่ใีนสํานักงานและใชเ้ป็นประจํา ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึพมิพ ์อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และ
อปุกรณ์สํานักงาน เป็นตน้ จะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการ ดังนี ้
  1. วธิกีารเลอืกใชแ้ละประหยดักระดาษภายในสํานักงาน สามารถดําเนนิการไดด้ังนี ้

- เลอืกซือ้และใชก้ระดาษจากหน่วยงานทีไ่ดรั้บรองดา้นระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  เชน่ กระดาษกรนีการด์ ซึง่ผลติ
จากวัสดทุางการเกษตรทีใ่ชแ้ลว้ผสมเยือ่หมนุเวยีนทําใหม ่100% โดยไม่
ใชต้น้ไมใ้หมแ่มแ้ตต่น้เดยีว กระดาษไอเดยีกรนี ผลติโดยใชเ้ยือ่ทีไ่ดจ้าก
ป่าปลกู และใช ้EcoFiber 30% จงึชว่ยทําใหก้ารตดัตน้ไมล้ดลง Double A 
30% Recycled paper เป็นกระดาษ ถา่ยเอกสารสาร ผสมเยือ่เวยีนทําใหม ่
30% เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

- เศษกระดาษจากการพมิพห์รอืโรเนยีวหนา้เดยีว : ใชห้นา้ทีว่า่งเป็นกระดาษ
บนัทกึขอ้ความ หรอืรา่งหนังสอื 

- เศษกระดาษจากการถา่ยเอกสาร : หนา้ทีว่า่งสามารถใชพ้มิพแ์บบฟอรม์
ถา่ยเอกสารหรอืบนัทกึขอ้ความ 

3.3 ทรพัยากรอืน่ๆ 
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- ควบคมุปรมิาณกระดาษทีใ่ชใ้นการถา่ยเอกสาร และควรกําหนดแนวทางให ้
มกีารถา่ยเอกสารเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในสํานักงานเทา่นัน้ 

- ซองจดหมายตา่งๆ ทีใ่ชแ้ลว้ : สามารถนํากลับมาใชส้ง่เอกสาร ภายใน
สํานักงานหรอื ตดัมมุทัง้ 4 มมุ ใชห้นบีกระดาษ สําหรับกระดาษสว่นกลาง
ใชบ้นัทกึขอ้ความได ้

- หนังสอืเกา่/นติยสารตา่ง ๆ: นําไปบรจิาคหอ้งสมดุ เพือ่เป็นประโยชนต์อ่
ประชาชนทั่วไป นอกจากนีย้งัทําเป็นการด์อวยพร ประดษิฐเ์ป็นดอกไมใ้ช ้

ตกแตง่สถานที ่หรอืบอรด์ประชาสมัพันธไ์ด ้
- หนังสอืพมิพเ์กา่ : ใชห้อ่ของขวัญ ประดษิฐด์อกไม ้หรอืนําไปใชใ้นการเชด็

กระจก 
- กระดาษหอ่ของ/กระดาษหอ่ของขวญั : นํามาใชห้อ่ของอกีครัง้ และ

ประดษิฐเ์ป็นดอกไมก้ระดาษ เพือ่ใชใ้นการตกแตง่บอรด์ประชาสมัพันธ ์
- กลอ่งกระดาษตา่ง ๆ : นํามาใชเ้ป็นถังขยะ 
- ตรวจสอบรายละเอยีดทีห่นา้จอคอมพวิเตอรใ์หถ้กูตอ้งกอ่นสัง่พมิพเ์พือ่ลด

ประมาณขยะกระดาษ 
 

- เลอืกใชร้ะบบ Fax Server เพือ่ลดการบรโิภคกระดาษลง การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนา้ทีรั่บเอกสารFax ทีเ่ขา้มาแปลงเป็นเอกสารใน
รปูแบบ Electronic หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Soft File แทน ทําใหท้กุเอกสาร Fax
ทีเ่ขา้มาไมไ่ดถ้กูพมิพอ์อกไปใชก้ระดาษทกุครัง้ 

 
-  

 
ภาพที ่37 ป้ายประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นักงานในเรือ่งการประหยดักระดาษ 

 
 

2. วธิกีารประหยดัหมกึพมิพท์ีใ่ชก้บัเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งโทรสาร(Fax) และเครือ่งพมิพ์
เอกสาร (Printer) สามารถดําเนนิการไดด้ังนี ้

- ตรวจสอบรายละเอยีดทีห่นา้จอคอมพวิเตอรใ์หถ้กูตอ้งกอ่นสัง่พมิพ ์เพือ่ลด
การสิน้เปลอืงหมกึพมิพ ์หากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 

- เลอืกใชร้ะบบ Fax Server เพือ่ลดการใชห้มกึพมิพ ์ซึง่การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนา้ทีรั่บเอกสารFax ทีเ่ขา้มาแปลงเป็นเอกสารใน
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รปูแบบ Electronic หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Soft File แทน ทําใหท้กุเอกสาร Fax
ทีเ่ขา้มาไมไ่ดถ้กูพมิพอ์อกไปใชก้ระดาษทกุครัง้ 

- กําหนดการสัง่พมิพเ์ป็นแบบขอ้ความเทา่นัน้ ยกตัวอยา่งเชน่ การพมิพผ์า่น
โปรแกรม PowerPoint จะตอ้งตดั background รปูภาพ ออก เนือ่งจากเป็น
สว่นทีไ่มจํ่าเป็น หรอืแมแ้ตว่า่หากตอ้งการพมิพแ์คเ่ฉพาะตัวอกัษรในหนา้
เว็บไซตนั์น้ๆ สามารถคัดลอกไปวางใน โปรแกรม Word, Notepad หรอื 
Text editor 

- หา้มดงึสายไฟออกในขณะทีย่งัไมปิ่ดเครือ่งปริน้เตอร ์เนือ่งจากหัวพมิพจ์ะ
ยงัไมก่ลับไปเขา้ทีเ่ดมิ จงึมผีลทําใหห้วัพมิพอ์ดุตันไดง้า่ย และเครือ่งก็จะ
เสยีเร็วกวา่ปกต ิ

- จะตอ้งใชง้านปริน้เตอรอ์ยา่งสมํา่เสมอ หากไมม่กีารใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
จะตอ้งมกีารพมิพอ์ยา่งนอ้ยอาทติยล์ะ 1 ครัง้ จะสามารถชว่ยใหต้ลับหมกึ
ไมแ่หง้และอดุตัน 

- ดําเนนิการซอ่มบํารงุเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งโทรสาร เครือ่งปริน้เตอร ์
อยา่งสมํา่เสมอ 
 

 
ภาพที ่38 มาตรการประหยดัและการดแูลรักษาเครือ่งปริน้เตอร ์

 ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดักําแพงเพชร 
 

3. วธิกีารประหยดัอปุกรณ์สํานักงาน สามารถดําเนนิการไดด้ังนี ้
- การเบกิวสัด ุควรเบกิเฉพาะวัสดทุีจํ่าเป็นในการปฏบิตังิาน และควรเบกิใน

ปรมิาณทีพ่อเหมาะและใชร้ว่มกนัอยา่งประหยดั เพราะวสัดบุางประเภทเมือ่
เก็บไวน้าน ๆ จะเสือ่มสภาพได ้

- กําหนดแนวทางการควบคมุการเบกิอปุกรณ์สํานักงาน เชน่ กําหนดความถี่
ในการเบกิเดอืนละ 2 ครัง้ เป็นตน้ 

- อปุกรณ์สํานักงาน เชน่ กรรไกร คตัเตอร ์ทีเ่ย็บกระดาษ เป็นตน้ ควรเบกิใช ้

เป็นสว่นรวม เนือ่งจากสิง่เหลา่นีไ้มจํ่าเป็นตอ้งใชต้อ่บคุคล 
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ภาพที3่9 การใชอ้ปุกรณ์สํานักงานรว่มกนัของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 

 
ภาพที4่0 การใชอ้ปุกรณ์สํานักงานรว่มกนัของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

จังหวดัยะลา 

 
ข ัน้ตอนที ่3 การเก็บขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบการลดลงของการใชท้รพัยากร 

ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเก็บขอ้มูลการใชก้ระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์
สํานักงานประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใชท้รัพยากรสํานักงานในแต่ละเดือน เพื่อ
เปรยีบเทยีบผล รวมไปถงึการรายงานผลสรปุประจําเดอืนเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดว้ย 
 
วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ตดิป้ายรณรงคใ์นบรเิวณใชง้าน  
 กําหนดมาตรการประหยดัการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมภายในสํานักงาน 
 จัดทําบอรด์ประชาสมัพันธเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน 
 รายงานสรปุการใชท้รัพยากรประจําเดอืน 
 พนักงานทกุคนจะตอ้งมคีวามตระหนักดา้นการใชพ้ลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
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หมวดที4่ 

การจดัการของเสยี 

Office Waste Management 

 

 

ความส าคญั 
การจัดการของเสยี คอื การดําเนนิการเพือ่ควบคมุสิง่ทีเ่ป็นเศษวัสดุ หรอืสิง่ทีป่ล่อยออกมา หรอื

สารทีไ่มต่อ้งการอืน่ๆทีไ่ดม้าจากกระบวนการดําเนนิการ รวมถงึวัสดุ หรอืของเสยีทีป่นเป้ือน การจัดการ
ของเสยี คอื การดําเนนิการเพือ่ควบคุมสิง่ทีเ่ป็นเศษวัสดุ หรอืสิง่ทีป่ล่อยออกมา หรอืสารทีไ่ม่ตอ้งการ
อืน่ๆทีไ่ดม้าจากกระบวนการดําเนนิการ รวมถงึวัสดุ หรอืของเสยีทีป่นเป้ือน ภายในสํานักงาน เชน่ เศษ
อาหาร เศษกระดาษ ตลับหมกึพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ บรรจุภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ เป็นตน้ สํานักงานจะตอ้งดําเนนิการ
แยกของเสยีหรอืขยะ และดําเนนิการกบัของเสยีเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
ประเภทของขยะทีเ่กดิในส านกังาน 

ขยะท ัว่ไป หรอืขยะมูลฝอย หมายถงึ ของเหลือใชท้ี่เกดิจากหอ้งทํางาน หอ้งรับประทาน
อาหาร เป็นตน้ ขยะประเภทนีเ้ป็นขยะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม แต่หากมปีรมิาณมากและไมไ่ดรั้บ
การจัดการอยา่งสมํ่าเสมอ จะสง่ผลใหเ้กดิอันตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มไดเ้ชน่กัน ขยะประเภทนี้
ไดแ้ก ่เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ขยะจากอปุกรณ์สํานักงาน เป็นตน้ 

 
 

  
ภาพที ่41 ขยะทัว่ไปหรอืขยะมลูฝอย 

 
ขยะรไีซเคลิ หมายถงึ ขยะทีส่ามารถนําไปสูก่ระบวนการแปรรูปเพือ่ออกมาเป็นผลติภัณฑใ์หม ่

หรอืเป็นขยะทีข่ายไดส้ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กสํ่านักงาน ขยะประเภทนี้ไดแ้ก ่กระดาษ ขวดพลาสตกิ 
แกว้ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมขียะอกีประเภทหนึ่งทีส่ามารถนํากลับมาใชใ้หม่ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการแปรรปู เรยีกวา่ การนํากลับมาใชใ่หม ่หรอื Reuse 

 
 

4.1 การจดัการของเสยีในส านกังาน 
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ภาพที ่42 ขยะรไีซเคลิ 

  
ขยะอนัตราย หมายถงึ ขยะทีม่อีงคป์ระกอบของสารเคม ีหรอื โลหะหนัก ปนเป้ือน ซึง่ขยะ

ประเภทนีท้ีเ่กดิในสํานักงาน ไดแ้ก ่ถา่นไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ตลับหมกึ น้ํายาลบ
คําผดิ เป็นตน้  

 
 

 
ภาพที ่43 ขยะอนัตราย 

 
สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิปญัหาขยะและขยะอนัตรายแบบไมม่ปีระสทิธภิาพ 

1. ไมม่กีารคัดแยกขยะกอ่นทิง้ทําใหเ้กดิการปนเป้ือนไมส่ามารถแยกวสัดกุลับมาใชไ้ดใ้หม่
หรอืไดแ้ตค่ณุภาพตํา่ 

2. การรณรงคป์ระชาสมัพันธใ์หพ้นักงานคดัแยกขยะไมเ่พยีงพอและไมต่อ่เนือ่ง 
3. พนักงานในสํานักงาน รวมไปถงึผูบ้รหิารระดับสงูหรอืเจา้ของกจิการยงัไมไ่ดใ้หค้วาม

รว่มมอืการคดัแยกขยะอยา่งเต็มที ่
4. ขาดความตอ่เนือ่งและการประสานงานของสํานักงาน เนือ่งจากขาดบคุลากรหลกัที่

รับผดิชอบในการดําเนนิการเรือ่งนี้ 
5. ไมม่กีฎระเบยีบเด็ดขาดทีจ่ะรับรอง หากไมม่กีารกระทําทีถ่กูตอ้ง 
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ผลกระทบของมลพษิขยะและขยะอนัตราย 
 แหลง่เพาะพันธุข์องเชือ้โรคและแมลงนําโรคตา่งๆ 
 เกดิกลิน่เหม็นและกอ่ใหเ้กดิความรําคาญ 
 แหลง่น้ําเน่าเสยี 
 สง่ผลกระทบตอ่สภาพรา่งกายของมนุษย ์
 ทัศนยีภาพเสือ่มโทรม 

 
การจดัการเพือ่ลดปรมิาณขยะจากแหลง่ก าเนดิ 
 การป้องกนัและควบคมุการเพิม่ของปรมิาณขยะทีสํ่าคญั คอื การลดขยะทีแ่หลง่กําเนดิ (Source 
reduction) โดยการอาศัยการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในชวีติประจําวัน การลดปรมิาณขยะจะสามารถลด
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการของเสยีในสํานักงานตัง้แตก่ารเกบ็รวบรวม ขนสง่ การคดัแยกและใชป้ระโยชน ์
ตลอดจนการกําจัดขัน้สดุทา้ย ลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม และประหยดัทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ดังนัน้สํานักงานจะตอ้งมกีารจัดการวัสดทุีใ่ชแ้ลว้กอ่นทีจ่ะนําไปทิง้ ควรพจิารณาวา่วสัดทุีใ่ชแ้ลว้
นัน้สามารถนํากลับมาเขา้สูก่ระบวนการผลติซ้ํา (Reuse) ไดห้รอืไม ่หากไมส่ามารถใชซ้ํ้าไดจ้ะตอ้ง
พจิารณาตอ่มาวา่สามารถนํากลับมาใชใ้หม ่(Recycle) ไดห้รอืไม ่หากไมแ่ลว้ก็จําเป็นจะตอ้งทิง้ขยะตาม
ประเภทของขยะนัน้ๆ 

การน ากลบัมาใชซ้ า้ (Reuse)  
 การนํากลับมาใชซ้ํ้าเป็นการนําวัสดทุีใ่ชแ้ลว้นํากลบัมาใชซ้ํ้าหลายๆ ครัง้ จนไมส่ามารถใชไ้ดแ้ลว้
จงึทําการเขา้สูก่ระบวนการผลติซ้ํา หรอืนําไปกําจัด การนํากลบัมาใชซ้ํ้าสามารถชว่ยลดการเกดิขยะได ้
เทา่กบัจํานวนครัง้ทีนํ่ามาใชซ้ํ้า หรอืแทนทีด่ว้ยผลติภณัฑอ์ืน่  

 กจิกรรมในสํานักงานทีส่ามารถนําวัสดทุีใ่ชแ้ลว้กลับมาใชซ้ํ้าได ้เชน่ 
- การใชก้ระดาษสําเนา ใหใ้ชสํ้าเนาทัง้ 2 หนา้ 
- ซองเอกสารทีผ่่านการใชง้านแลว้ใหใ้ชซ้ํ้าในสว่นหนา้ที่

วา่ง หรอืใชซ้องเดมินัน้สง่กลับ 
- กระดาษเชด็มอื ใหใ้ชเ้ป็นผา้เชด็มอืแทน 
- ขวดน้ําดืม่พลาสตกิ หรอืขวดแกว้สามารถนํามาดัดแปลง

เป็นกระถางตน้ไม ้หรอืภาชนะใสข่อง 
 

   
ภาพที ่44 การนําขวดพลาสตกิมาทําเป็นเกา้อีแ้ละถังขยะ ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคนครพนม 

 
การปรบัเปลีย่นวสัดอุปุกรณ์ในการใชง้าน หรอืการทดแทน 
การเลอืกใชว้ัสดอุปุกรณ์ภายในสํานักงานจะตอ้งคํานงึถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีจ่ะตามมา 

ดังนัน้ ควรจะตอ้งมกีารศกึษาหาสิง่ทดแทนเพือ่ทีจ่ะชว่ยลดปรมิาณขยะ ตวัอยา่งเชน่ 
- กระดาษบันทกึขอ้ความทีต่อ้งทําการสําเนาหลายๆ ชดุ เพือ่กระจายใหทุ้กคนทราบ 

ปรับเปลีย่นเป็นใชก้ระดานข่าวอเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับขา่วทั่วไป และกระจายเฉพาะ
ขา่วทีสํ่าคัญ และจําเป็นเทา่นัน้ทีใ่ชเ้ป็นกระดาษบนัทกึ 

- เครือ่งพมิพ ์ใหใ้ชเ้ครือ่งพมิพเ์ลเซอรท์ีส่ามารถเตมิหมกึได ้
- เครือ่งใชบ้นโต๊ะสํานักงาน เป็นอปุกรณ์ทีใ่ชไ้ดค้งทนไมเ่สยีหายไดง้า่ย และจําเป็น 
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- ภาชนะบรรจน้ํุาควรใชแ้บบพลาสตกิโพลสีไตรนี  แบบแกว้ 
- เครือ่งดืม่ควรซือ้แบบเตมิ (Refillable) เชน่ มภีาชนะบรรจุกาแฟแลว้ ควรซือ้กาแฟ

แบบเตมิ 
- แบตเตอรี ่ควรใชแ้บบเก็บประจุไฟฟ้าได ้(Rechargeable batteries) เพือ่ลดขยะ

และลดพษิโลหะทีเ่กดิจากขยะอนัตราย ใชแ้บตเตอรีท่ีห่ลกีเลีย่งการผลติดว้ยโลหะ
พษิ 

- ยมื เชา่ หรอืใชส้ ิง่ของหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชบ้อ่ยครัง้รว่มกนั เชน่ หนังสอืพมิพ ์วารสาร 
เครือ่งดดูฝุ่ น  เป็นตน้ 

วธิกีารด าเนนิการ 

 การจัดการขยะทั่วไป ขยะรไีซเคลิ และขยะอันตราย จัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใชเ้ป็นวธิกีารในการกําหนด
ขัน้ตอนควบคุมการจัดการขยะทั่วไป ขยะรไีซเคลิ และขยะอันตราย ตัง้แต่การแยกประเภท การจัดเก็บ 
การขนสง่ และการกําจัดอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายในการกําจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุี่
ไมใ่ชแ้ลว้ และเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ ซึง่วธิกีารจะมขีอบเขตครอบคลมุถงึการจัดการขยะ
ทั่วไป รวมถงึขยะอนัตราย ทีเ่กดิจากการดําเนนิงาน และการบรกิารของสํานักงาน 

 ข ัน้ตอนที ่1. การส ารวจประเภทและปรมิาณขยะ และพฤตกิรรมการทิง้ขยะ 

 ดําเนนิการสํารวจพืน้ทีแ่ละกจิกรรมต่างๆในสํานักงาน ถงึประเภทและปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้  เพือ่
วางแผนในการจัดการขยะ ไดแ้ก ่การกําหนดจํานวนถังขยะ จดุวางถังขยะ  

 ข ัน้ตอนที ่2 การจดัวางถงัขยะและการคดัแยกขยะ 

 หลังจากทราบถงึประเภท ปรมิาณขยะ และพฤตกิรรมการทิง้ขยะของพนักงาน ผูรั้บผดิชอบ
จะตอ้งดําเนนิการแยกประเภทของขยะ พรอ้มทัง้ตดิป้ายบ่งชีป้ระเภทขยะใหช้ดัเจนทีถ่ังขยะ และนํามา
วางในจุดทีกํ่าหนด ถังขยะทุกใบควรจะตอ้งวางในพืน้ทีท่ีส่ะดวกต่อการทิง้ มฝีาปิด นอกจากนี้ยังตอ้งมี
การเตรยีมพืน้ทีท่ีร่องรับขยะทัง้หมดกอ่นการนําไปกําจัด ซึง่พืน้ทีร่องรับขยะจะตอ้งแบง่ออกเป็นสดัสว่นที่
ชดัเจน เพือ่รองรับขยะประเภทตา่งๆทีไ่ดถ้กูคัดแยกมาแลว้ 

 ข ัน้ตอนที ่3 การใหค้วามรูใ้นการจดัการขยะ 

ใหค้วามรูแ้กพ่นักงานทกุคนในการคัดแยกขยะอยา่งถกูตอ้ง สง่เสรมิพนักงานใหม้กีารลดปรมิาณ
ขยะอย่า งต่อ เนื่ อ ง  เช่น  การ นําวั สดุ ใช แ้ล ว้มา เ วียนใช  ้หรือ นํ ากลับมาใช ป้ ระโยชน์ ใหม ่                            
หรอืการปรับเปลีย่นวัสดอุปุกรณ์ในสํานักงาน หรอืการทดแทน และจะตอ้งมกีารรณรงคก์ารจัดการขยะใน
แตล่ะรปูแบบอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

ข ัน้ตอนที ่4 การตรวจสอบความถกูตอ้งของการคดัแยกขยะ 

กําหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบการทิง้ขยะของพนักงาน ความถีใ่นการตรวจสอบประมาณ
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสมขององค์กร หากพบว่ามีการทิ้งขยะผิดประเภทจะตอ้งมี       
การกําหนดมาตรการในการจัดการเพือ่ป้องกันการทิง้ขยะผดิซ้ํา นอกจากนี้ผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจสอบ
ถงึการนําวัสดุใชแ้ลว้มาเวยีนใช ้หรอืนํากลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรอืการปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์ใน
สํานักงาน หรอืการทดแทน 
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ภาพที ่45 การแยกขยะประเภทตา่งๆ โดยใชป้้ายและสเีป็นสญัลักษณ์บง่ชีข้ยะแตล่ะประเภท 
ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดักาญจนบรุ ี

 

 ข ัน้ตอนที ่5 การก าจดัขยะ 

 ขยะทั่วไป เชน่ เศษอาหาร ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ขยะจากอปุกรณ์สํานักงาน       
เป็นตน้ จะสง่ใหก้บัหน่วยงานทอ้งถิน่นําไปกําจัด 

 ขยะรไีซเคลิ เชน่ ขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ กระดาษ กลอ่งกระดาษลัง เป็นตน้ จะสง่
ใหก้บัผูรั้บซือ้ของเกา่ทีจ่ะตอ้งมใีบอนุญาตในการประกอบกจิการอยา่งถกูตอ้งตาม
กฎหมายจากกรมโรงงานอตุาสาหกรรม 

 ขยะอนัตราย เชน่ ถา่นไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ตลับหมกึ น้ํายา
ลบคําผดิ เป็นตน้ หากมใีนปรมิาณมากจะตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททีรั่บกําจัดขยะอันตราย
โดยเฉพาะ ทีไ่ดรั้บการอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้ 

 

 
ภาพที ่46 ตัวอยา่งจดุพักขยะกอ่นสง่กําจัด ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคกําแพงเพชร 
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ภาพที ่47 ตวัอยา่งจดุพักขยะกอ่นสง่กําจัด ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

  
ข ัน้ตอนที ่6 บนัทกึปรมิาณขยะรายเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 มกีารจัดการนําวัสดทุีใ่ชแ้ลว้บางชนดินํากลับมาใชซ้ํ้า (Reuse) หรอืมกีารเลอืกใชว้ัสดอุปุกรณ์ที่
สามารถลดการเกดิขยะได ้

 จะตอ้งมกีารคดัแยกขยะตามความเหมาะสมขององคก์ร 
 ดา้นขา้งภาชนะควรมเีครือ่งหมายแสดงชนดิของขยะ หรอือาจมป้ีายบง่ชี ้
 จะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีากาศถา่ยเท อยูใ่นรม่ และเป็นสดัสว่น 
 หากมขีองเสยีอนัตราย จะตอ้งมกีารสง่กําจัดตามกฎหมาย  
 มป้ีายรณรงคเ์กีย่วกบัการจัดการขยะ 
 มบีนัทกึปรมิาณขยะรายเดอืนเป็นประจําทกุเดอืน(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 4.1) 
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ความส าคญั 

ปัญหาน้ําเสยีภายในสํานักงานสว่นใหญม่คีวามคลา้ยคลงึกบัของเสยีจากบา้นเรอืนทั่วไปหรอืการ
ดํารงชวีติของมนุษย ์ทีป่ระกอบดว้ยน้ําเสยีทีเ่กดิจากการซกัลา้งทําความสะอาด การประกอบอาหาร และ
สิง่ขับถ่าย ซึง่มกีารปนเป้ือนของสารอนิทรยี ์และก็อาจจะมเีชือ้โรคทีอ่าจแพร่กระจายออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม
ได ้ดังนัน้ น้ําเสยีเหลา่นีจ้ะตอ้งผา่นการบําบดักอ่นปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มภายนอก 

 
ลกัษณะของน า้เสยี 
 น้ําเสยีจากอาคารมกีารปนเป้ือนสารอนิทรีย ์และอาจมสีารอันตราย ไดแ้ก่ จุลนิทรียท์ี่ก่อโรค 

สารเคมฆีา่เชือ้โรค เป็นตน้ ซึง่มอีงคป์ระกอบตา่งๆดังนี ้
 สารอนิทรีย์ ไดแ้ก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น สิง่ขับถ่ายจากคน เศษอาหาร น้ํายา        

ทําความสะอาด เป็นตน้ สารอนิทรยีใ์นน้ําเสยีมทีัง้ทีอ่ยูใ่นรปูสารแขวนลอยและสารละลาย ซึง่สามารถถูก
ย่อยสลายได ้โดยจุลนิทรียท์ี่ใชอ้อกซเิจน ทําใหเ้กดิสภาพขาดออกซเิจนและเกดิสภาพเน่าเสยีได ้
ปรมิาณของสารอนิทรยีน์ยิมวัดดว้ยค่าบโีอด ีBOD เมือ่ค่าบโีอดใีนน้ําสงู แสดงว่ามสีารอนิทรยีป์ะปนอยู่
มาก และสภาพเหม็นเน่าจะเกดิขึน้ไดง้า่ย 

 สารอนนิทรยี ์ไดแ้ก ่แร่ธาตุต่างๆ ทีอ่าจไมทํ่าใหเ้กดิน้ําเน่าเสยี แต่อาจเป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติ 
ไดแ้ก ่คลอรนี เป็นตน้ 

 จุลนิทรยี ์น้ําเสยีจากสํานักงานจะมจีุลนิทรยีเ์ป็นจํานวนมาก จุลนิทรยีเ์หล่านี้จะใชอ้อกซเิจนใน
การดํารงชวีติสามารถลดระดับของออกซเิจนละลายน้ําทําใหเ้กดิสภาพน้ําเน่าหม็น นอกจากนี้จุลนิทรยี์
บางชนดิอาจเป็นเชือ้โรคทีเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์

 
ผลกระทบของน า้เสยีจากอาคารส านกังาน 
1. เป็นแหลง่เพาะพันธุข์องสตัวนํ์าโรคตา่งๆ และแพรร่ะบาดของเชือ้โรค 
2. ทําใหเ้กดิเหตรํุาคาญ เชน่ กลิน่เหม็นเน่า เป็นตน้ 
3. ทําใหเ้กิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ํามีสีดํา มีขยะและ             

สิง่ปฏกิลูลอยน้ํา 
 

วธิกีารด าเนนิการ 
แนวทางในการควบคุมน้ําเสียจากกจิกรรมต่างๆในสํานักงาน มีหลายประเภท เริม่ตัง้แต่             

การควบคมุทีแ่หลง่กําเนดิ และควบคมุทีป่ลายทางกอ่นปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มภายนอก สามารถอธบิาย
ไดด้ังนี ้

 
 ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบของน า้เสยี และปรมิาณ 
ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบของน้ําเสยี ซึง่น้ําเสยีสว่นใหญท่ีเ่กดิขึน้จะมคีราบน้ํามัน

และไขมนั เศษขยะ เศษอาหารปนเป้ือน จากนัน้คาดการณ์ปรมิาณน้ําทิง้ทีเ่กดิขึน้เพือ่จัดหาขนาดของถัง
ดักไขมนัสําเร็จรปู  

ข ัน้ตอนที ่2 หาแนวทางการจดัการน า้เสยี 
  2.1 การลดปรมิาณน า้มนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารจากแหลง่ก าเนดิ  

- ลดการใชน้ํ้ามนัในการปรงุอาหาร 
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอ่นนําไปลา้ง 
- แยกน้ํามนัใชแ้ลว้ใสภ่าชนะเพือ่นําไปกําจัด 
- ไมเ่ทน้ํามนัใชแ้ลว้ลงน้ําทิง้หรอืทอ่ระบายน้ํา 
- รวบรวมภาชนะทีจ่ะตอ้งลา้งใหม้ปีรมิาณมาก เพือ่ลดจํานวนครัง้ทีล่า้ง 

  2.2 การก าจดัน า้มนั ไขมนั ขยะและเศษอาหารโดยใชบ้อ่ดกัไขมนั 
  บอ่ดักไขมนั เป็นอปุกรณ์สําหรับแยกไขมันไมใ่หไ้หลปนไปกับน้ําทิง้ชว่ยรักษาสภาพน้ํา

ในขัน้ตน้ กอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่น้ําสาธารณะหรอืทอ่ระบายน้ําทิง้ การจัดการน้ํามนัและไขมันโดยใชบ้อ่ดัก
ไขมนัเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการบําบดัน้ําเสยีทีป่นเป้ือนน้ํามนัและไขมนั 

4.2 การจดัการน า้เสยีในส านกังาน 
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  หลักการทํางานของบอ่ดักไขมนั 
1) น้ําเสยีจะผ่านเขา้มาทีต่ะแกรงดักเศษอาหาร ซึง่ทําหนา้ทีแ่ยกเศษอาหารที่

ปะปนมากบัน้ําเสยี 
2) น้ําเสยีจากขัน้ตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันทีแ่ยกตัว

ออกจากน้ําเสยีจะลอยขึน้เป็นชัน้เหนอืน้ํา 
3) น้ําเสยีทีอ่ยู่ใตช้ัน้ไขมันจะไหลเขา้สูถ่ังบําบัดขัน้ต่อไป กอ่นปล่อยออกสูท่่อ

ระบายน้ํา สาธารณะ 
  

 
ภาพที ่48 หลกัการทํางานของบอ่ดกัไขมนั 

       (ทีม่า : http://www.bloggang.com/data/p/paa/picture/1300340173.jpg) 
 

  ตัวอยา่งบอ่ดักไขมนัในอาคารสํานักงาน 
  1) บอ่ดักไขมนัสําเร็จรปู  
  บอ่ดักไขมนัสําเร็จรูป ทําจากไฟเบอรก์ลาส มน้ํีาหนักเบา สะดวกในการเคลือ่นยา้ยและ

ตดิตัง้ ประกอบดว้ยตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน บ่อดักไขมันสําเร็จรูปเหมาะสมกับ
บา้นเรอืน และรา้นอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการตดิตัง้ แต่ตอ้งคํานงึถงึปรมิาตรของบอ่ดักไขมันและ
ระยะเวลาเก็บกกัทีเ่หมาะสม 

  

 
ภาพที ่49 รปูแบบทั่วไปของบอ่ดกัไขมนัสําเร็จรปู 



     คู่มือการประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office)                                                          กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                   
 

 
                                                                                                                                                               หนา้ | 77 

 

 
ภาพที ่50 ตวัอยา่งการตดิตัง้บอ่ดักไขมนับรเิวณพืน้ทีล่า้งจาน ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อําเภอบวัใหญ ่

 
  2) บอ่ดักไขมนัอยา่งงา่ย 
  บอ่ดักไขมันอย่างง่ายเป็นบอ่ดักไขมันแบบภูมปัิญญาชาวบา้นทีส่ามารถประดษิฐใ์ชไ้ด ้

เอง โดยใชว้ัสดทุีห่างา่ยในทอ้งถิน่ตัวอยา่งบอ่ดักไขมนัอยา่งงา่ย บอ่ดักไขมนัแบบนําถังน้ํามาประยกุตใ์ช ้

เป็นบอ่ดักไขมันอยา่งง่ายและประหยัด สามารถใชไ้ดก้ับบา้นเรอืนและอาคารโดยมสีว่นประกอบ คอื ถัง
น้ําพลาสตกิที่มีขายทั่วไปในทอ้งตลาด ท่อพีวีซพีรอ้มขอ้ต่อสามทาง เจาะรูถังน้ําพลาสตกิแลว้ต่อ
ทอ่พวีซี ียาดว้ยกาวพลาสตกิแบบใชค้วามรอ้นละลาย โดยใหท้่อเขา้อยูส่งูกว่าท่อ นําตะกรา้พลาสตกิที่
เป็นตะแกรงมา แขวนไวท้ีท่างน้ําเขา้เพือ่ดักขยะและเศษอาหาร สว่นท่อน้ําออกนัน้ใหต้่อท่อในถังใหล้กึ
ลงไปถงึกน้ถัง 

 

 
ภาพที ่51 บอ่ดกัไขมนัประดษิฐอ์ยา่งงา่ย 

 

 
ภาพที ่52 ตัวอยา่งบอ่ดกัไขมนัประดษิฐอ์ยา่งงา่ย ของสํานักเทศบาลมาบอํามฤต จงัหวดัชมุพร 
 การดแูลรกัษาบอ่ดกัไขมนั 
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1. ตอ้งตดิตะแกรงดักขยะและหมัน่โกยเศษขยะทีด่ักกรองไวห้นา้ตะแกรงออก
อยา่งสมํา่เสมออยา่งนอ้ยทกุวัน 

2. หมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างนอ้ยทุกสัปดาห ์โดยใส่ภาชนะที่
ปิดมดิชดิและใหเ้ทศบาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนําไปกําจัด หรอืนําไป
แปรรปูเป็นผลติภณัฑต์า่งๆ 

3. ลา้งถังดักไขมนัอยา่งสมํา่เสมออยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน 
 
  3. การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  ควรเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชีวภาพ หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม เช่น               

น้ําจุลนิทรยี ์ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีต่ดิฉลากเขยีวหรอืมขีอ้ความบง่ชีว้่า “ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม” ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตแิทนสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่53 ผลติภณัฑทํ์าความสะอาด สตูรสมนุไพร ทีใ่ชภ้ายในกองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม 

 
  4. การก าหนดมาตรการการประหยดัทรพัยากรน า้ภายในอาคารส านกังาน 
  มาตรการการประหยัดน้ําสามารถไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมปรมิาณการใชน้ํ้า แต่ยัง

สามารถลดปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น การลา้งภาชนะ การชําระลา้งทําความ
สะอาด เป็นตน้ (อา้งองิจากหมวดที ่3เรือ่งการใชพ้ลังงานและทรัพยากร) 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- สํานักงานจะตอ้งตดิตัง้ถังดักไขมนัและมกีารดแูลทําความสะอาดอยา่งสมํา่เสมอ 
- มกีารเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
- เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามนัและสิง่สกปรกตา่งๆ ไดรั้บการกําจัดอยา่งเหมาะสม  
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หมวดที ่5 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน 

Indoor & Outdoor Environment 

 

 

ความส าคญั 

 ภายในอาคารสํานักงานที่มสี ิง่เจือปนอยู่ในปรมิาณและระยะเวลาทีน่านพอ  อาจจะทําใหเ้กดิ
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกว่า โรคสํานักงาน หรือ Sick buildings sysdrome             
ซึง่ผูป่้วยจะมอีาการอ่อนพลยี เฉ่ือยชา โดยไมท่ราบสาเหตุ ปัจจัยทีสํ่าคัญทําใหเ้กดิอาการดังกล่าวมา
จากคุณภาพอากาศที่มีมลพิษ ทัง้จาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาร VOCs (Volatile Organic 
Compounds) และมลพษิตัวอืน่ ๆ มลพษิเหล่านี้มาจาก เครือ่งตกแต่งสํานักงาน สทีีท่า พรม เป็นตน้ 
ประกอบกบั            การขาดการถา่ยเทอากาศทีด่ ีจงึกอ่ใหเ้กดิภาวะมลพษิในอาคาร มผีลการศกึษาของ  
U.S. EPA เปิดเผยว่า อากาศทีเ่ราหายใจภายในอาคารบางแห่งสกปรกกว่าอากาศภายในสถานที่
ธรรมชาตถิงึ 100 เท่า และยังมกีารศกึษาทีย่นืยันว่าในอาคารทีม่คีุณภาพอากาศภายในสะอาดสง่ผลให ้
พนักงานมกีารทํางานที่มปีระสทิธภิาพสูงกว่าอาคารที่มอีากาศภายในที่มมีลพษิฟุ้ งกระจายอยู่ ดังนัน้ 
สํานักงานจะตอ้งม ี             การจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงานใหม้สีภาพอากาศทีด่ ีถ่ายเทได ้
สะดวก  เพื่อใหพ้นักงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิความสบายในการทํางานและมสีุขภาพ
อนามยัทีด่ ี

 

วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1 การก าหนดรายการทีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิอากาศภายในส านกังาน 

 สิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศในสํานักงานโดยทั่วไป ไดแ้ก ่เครือ่งปรับอากาศ พรม ส ีเครือ่ง
ปริน้เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร บุหรี่ เป็นตน้ ทางสํานักงานจะตอ้งพจิารณาสิง่เหล่านี้เพื่อวางแผนการ
จัดการในการลดมลพษิทางอากาศ 

 

 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการในการควบคมุคณุภาพอากาศ ทางสํานักงานจะตอ้งกําหนด
ขึน้มาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชดัเจนในการควบคุมมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากแหล่งต่างๆ สามารถ
จําแนกไดด้ังนี ้

 2.1 เครือ่งปรบัอากาศ (Air Conditioner) เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสําคัญในการทํางานใน
สํานักงาน ซึง่จะชว่ยใหพ้นักงานมคีวามเย็นสบายในการทํางาน และในขณะเดยีวกนัสามารถสง่ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของพนักงาน หากไม่มกีารดูแลทําความสะอาดเครือ่งปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ อันตรายที่
เกดิจากเครือ่งปรับอากาศ ไดแ้ก ่โรคภมูแิพ ้โรคลเีจยีนแนร ์(เกดิจากเชือ้แบคทเีรยี ชนดิหนึง่ ชือ่ว่า ลจีิ
โอเนลลา นิวโมฟิลา (Legionella pneumophila) พบไดท้ี่ Cooling tower ถาดรองน้ําจาก
เครือ่งปรับอากาศ การตดิตอ่ของโรคเชือ้โรคเขา้สูร่า่งกายโดยการสดูหายใจ) วัณโรค หรอืโรคทีเ่กีย่วกับ
ระบบทางเดนิหายใจอืน่ ๆ ซึง่มสีาเหตมุาจากฝุ่ นละออง เชือ้โรค เชือ้รา เชือ้แบคทเีรยี เป็นตน้  

  

 

 

 

5.1 อากาศในส านกังาน 
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วธิกีารท าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ  

1. การทําความสะอาดฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่ น ทําหนา้ที่เป็นด่านแรกที่จะกรอง
อากาศโดยจะดักจับฝุ่ นและสิง่สกปรกอืน่ ๆ ทีป่นเป้ือนอยูใ่นอากาศไมใ่หผ้่านเขา้ไป
ยงัตัวแผงขดท่อคอยลเ์ย็น และเป่าเขา้สูบ่รรยากาศภายในหอ้งไดอ้กี ทําไดโ้ดยใช ้

น้ําแรง ๆ ฉีดทีด่า้นหลังของฟิลเตอร ์(ดา้นทีไ่มไ่ดรั้บฝุ่ น) ใหฝุ้่ นและสิง่สกปรกหลุด
ออก หรอืถา้ฟิลเตอรเ์ป็นแบบเสน้ใยอลมูเินยีมถัก แบบเสน้ใยไนล่อน ก็อาจใชแ้ปรง
ทีม่ขีนนิม่ เชน่ แปรงสฟัีน หรอืแปรงทาสชีว่ยปัดฝุ่ นดว้ยก็ได ้ ควรทําความสะอาด
ทกุๆ 1 เดอืน หรอื  3 เดอืน 

2. การทําความสะอาดแผงขดทอ่คอยลเ์ย็น ใหใ้ชแ้ปรงสฟัีน หรอืแปรงทาส ีปัดเอาฝุ่ น        
ที่เกาะยึดติดอยู่ใหอ้อกก่อนดว้ยการลากแปรงลงตามแนวล่องของแผ่นครีบ
อลมูเินยีม แลว้จงึคอ่ยเอาน้ําฉีดหรอืราด เพือ่ใหฝุ้่ นทีเ่หลอืหลดุตามน้ําออกมา 

3. การลา้งทําความสะอาดใบพัด ควรลา้งไปพรอ้มกับการลา้งทําความสะอาดแผง
คอยลเ์ย็น 

4. การทําความสะอาดถาดรองรับน้ําทิง้และท่อน้ําทิง้ หากไม่ไดรั้บการดูแลหรอืทํา
ความสะอาดเป็นเวลานาน จะทําใหเ้กดิเมือกขาวใสคลา้ยวุน้ น้ําที่ขังอยู่ในถาด
รองรับน้ําทิง้เป็นเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุ่ นละอองต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ตามถาดรับ           
ก็อาจเป็นแหลง่อาหาร หรอืเป็นแหล่งสะสม ของเชือ้โรค เชือ้รา และทําใหเ้ชือ้โรค
เชือ้ราเหล่านี้เจรญิเตบิโตและแพร่กระจายสูพ่นักงานภายในอาคารได ้การทําความ
สะอาดถาดน้ําทิง้โดยการใชแ้ปรงทีม่ขีนแข็งขัดถู หรอืการถอดออกมาลา้ง สว่นท่อ
น้ําทิง้ทําไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งเป่าลม เป่าลมเขา้ไปตามท่อน้ํา หรอืใชน้ํ้าทีม่แีรงดัน
เล็กนอ้ยฉีดเขา้ไปภายในทอ่ (ตอ้งแน่ใจวา่ในระบบทอ่ไมม่รีอยร่ัว) 

5. การทําความสะอาดคอยลร์อ้น การทําความสะอาดฝุ่ นละอองทีเ่กาะอยูต่ามชดุคอยล์
รอ้น สามารถใชน้ํ้าฉีดลา้งได ้แต่ตอ้งระวังอย่าใหน้ํ้ากระเด็นเขา้ไปเปียกอุปกรณ์
ไฟฟ้าได ้ระยะเวลาในการลา้งทําความสะอาดชดุคอยลร์อ้นควรลา้งทกุ 6 เดอืน หรอื
ทกุ 12 เดอืน 

6. สื่อสารแก่ผูท้ี่มาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทราบถงึการเป็นสํานักงานสีเขียว 
เพื่อใหป้ฏบิัตติามแนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะ
บํารงุรักษาเครือ่งปรับอากาศ 

 

 2.2 เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) เป็นอปุกรณ์สํานักงานทีจํ่าเป็นใน
สํานักงานสมยัใหม ่เนือ่งจากประโยชนแ์ละความสะดวกทีไ่ดรั้บ จนผูใ้ชล้ะเลยอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
อนัตรายทีเ่กดิจากอปุกรณ์สํานักงานเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึกัน โดยอปุกรณ์สํานักงานทีม่ผีลกระทบต่อ
สขุภาพมากทีส่ดุ คอื เครือ่งถา่ยเอกสาร ผลกระทบตอ่สขุภาพทีเ่กดิจากการถา่ยเอกสารนัน้ เกดิขึน้ไดท้ัง้
ระหวา่งดําเนนิกจิกรรมถา่ยเอกสาร และในระหวา่งการซอ่มบํารงุเครือ่งถา่ยเอกสาร 

 วธิปีฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ฝุ่ นผงหมกึ กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ ทําใหเ้กดิอาการไอ หรอื
จาม ผงหมกึบางรุน่มสีว่นประกอบของ nitropyrenes และ trinitrofluorene ซึง่เป็นสาร
กอ่มะเร็ง ดังนัน้ ควรเลอืกผงหมกึทีไ่มม่สีารประกอบดังกล่าว หากพนักงานจําเป็นตอ้ง
ปฏบิัตงิานทีม่โีอกาสทีจ่ะสัมผัสสารโดยผวิหนัง หรอืหายใจเขา้ไป พนักงานทีต่อ้งจับ
ตอ้งตัวกรองหมกึ ตอ้งสวมถงุมอืยางแบบใชแ้ลว้ทิง้ และสวมหนา้กากผา้ นอกจากนีย้งัมี
โอโซน ซึง่จะมผีลต่อระบบประสาท มอีาการง่วง มนึศรีษะ ปากคอแหง้ ระคายระบบ
ทางเดนิหายใจ ระคายตาและผวิหนังสูญเสยีการไดก้ลิน่ชั่วคราว ดังนัน้    ไม่ควรวาง
เครือ่งถา่ยเอกสารไวใ้นหอ้งทํางาน ควรจัดแยกไวใ้นหอ้งถา่ยเอกสารโดยเฉพาะ หรอืไว ้
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ในมมุหอ้งทีไ่กลออกไปจากคนทํางาน และควรแน่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสม
ในหอ้งนัน้ 

2. หากเป็นไปไดค้วรวางเครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) ทีห่า่งไกลพนักงาน และกําหนดให ้
มรีะบบเครอืข่ายการพมิพ ์ซึง่สามารถชว่ยในการประหยัดหมกึพมิพแ์ละไฟฟ้าอกีทาง
หนึง่ 

3. ผูท้ี่ใชเ้ครือ่งถ่ายเอกสาร ควรไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกับวธิกีารใชเ้ครือ่งถ่ายเอกสาร
อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั  

4. ผูท้ีดู่แลรับผดิชอบอปุกรณ์ ควรไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกับการเคลือ่นยา้ย และการเก็บ
สารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการถ่ายเอกสาร รวมไปถงึการนําสารเคมมีาใช ้และการกําจัด
ของเสยีดว้ย 

5. เครือ่งถ่ายเอกสารและเครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) จะตอ้งไดรั้บการบํารุงรักษาอยา่ง
สมํา่เสมอ ตามความเหมาะสม 

6. สือ่สารแกผู่ท้ีม่าบํารุงรักษาเครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) ทราบถงึ
การเป็นสํานักงานสเีขยีว เพือ่ใหป้ฏบิตัติามแนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพษิ
ทางอากาศขณะบํารงุรักษาเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งพมิพเ์อกสาร (Printer) 

 

 

ภาพที5่4 ตวัอยา่งการแยกเครือ่งถา่ยเอกสารออกจากพืน้ทีทํ่างานจรงิ  

ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดัยะลา 

 

 2.3 พรมปพูืน้ ถอืเป็นแหล่งสะสมฝุ่ น เชือ้โรค และเชือ้รา ภายในสํานักงานทํางาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทีต่อ้งเปิดเครือ่งปรับอากาศและไมเ่ปิดประตูหรอืหนา้ต่างระบายอากาศ  ซึง่ทัง้ฝุ่ น เชือ้โรคและ
เชือ้ราไม่ไดทํ้าใหเ้ราเจ็บป่วยอย่างฉับพลันทันที แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น โรค
ภมูแิพ ้เป็นตน้ 
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 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. เปิดประตแูละหนา้ตา่งหอ้งทีป่พูรมใหบ้อ่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทมาก
ขึน้ 

2. ทําความสะอาดพรมดว้ยการดูดฝุ่ นบอ่ยๆ โดยวธิกีารดูดฝุ่ นที่ถูกตอ้ง ควรลากเครือ่งดูด
ฝุ่ นอย่างชา้ๆ และดูดฝุ่ นในแต่ละจุดใหน้านขึน้ เพื่อใหฝุ้่ นและเชือ้ราหลุดออกมาได ้
ทัง้หมด  

3. กลิน่พรม ใชผ้งเบกกงิโซดา (Baking Soda) โรยใหท้ั่วพืน้พรม ทิง้ไวป้ระมาณ 15 นาท ี
แลว้ดูดฝุ่ นซ้ํา จะทําใหพ้รมปลอดจากกลิ่น หา้มใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์เ ป็นด่าง 
(ผลติภัณฑซ์กัฟอกบางยีห่อ้) กับพรมขนสัตว ์เพราะอาจทําใหเ้สน้ใยเสยีหายและสซีดี
จาง 

4. สําหรับพรมแบบทีเ่คลือ่นยา้ยได ้ก็ควรนําไปผึง่แดดอย่างนอ้ยเดอืนละ 2 ครัง้ หรอืซัก
แหง้ทําความสะอาดใหบ้อ่ยเทา่ทีทํ่าได ้

 

 

ภาพที5่5 พืน้ทีป่ดูว้ยพรมควรไดรั้บการทําความสะอาดเป็นประจํา และควรมกีารเปลีย่นพืน้พรมในระยะที่
เหมาะสม เพือ่กําจดักลิน่อบั และป้องกนัไมใ่หเ้ป็นแหลง่สะสมของเชือ้โรค 

 

 2.4 การกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร โดยสว่นใหญม่ลพษิทีเ่กดิขึน้มดีังนี ้

- สารระเหยของสทีาอาคาร สทีาอาคารทีม่รีาคาถูกและคุณภาพตํ่านัน้ ส่วน
ใหญ่จะมสีารระเหยอนิทรยีท์ีอ่ันตรายต่อสขุภาพ นอกจากนี้ก็มสีารพวก ปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม หรือ ฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่ได ้เรียกไดว้่าเป็น
อนัตรายอนัอาจทําใหเ้กดิมะเร็งขึน้ได ้ซึง่สารระเหยอนิทรยีน์ีส้ว่นใหญ่จะระเหย
ออกมาอยา่งมากโดยเฉพาะในชว่งทาสเีสร็จใหมแ่ละก็ยังระเหยอยา่งต่อเนื่อง
ไปอกีหลายปี 

- ฝุ่ นละออง เกดิจากการซอ่มแซมและงานต่อเตมิอาคาร ไดแ้ก ่การเจาะผนัง 
การทุบผนัง เป็นตน้ ซึง่ฝุ่ นทีเ่กดิขึน้ฝุ่ นละอองจะทําใหเ้กดิอาการระคายเคอืง
ตาแลว้ ยงัทําอนัตรายตอ่ระบบหายใจเมือ่เราสดูเอาอากาศทีม่ฝีุ่ นละอองเขา้ไป 
ทําใหร้ะคายเคอืงแสบจมกู ไอ จาม มเีสมหะ หรอืมกีารสะสมของฝุ่ นในถุงลม
ปอด ทําใหก้ารทํางานของปอดเสือ่มลง 
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 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. ทําป้ายสือ่สารใหช้ดัเจนวา่เป็นพืน้ทีก่อ่สรา้งหรอืงานต่อเตมิอาคาร เพือ่ป้องกันผูป้ฏบิัติ
เขา้ไปในบรเิวณดังกลา่ว 

2. หากมกีารทาสอีาคารควรปลอ่ยใหแ้หง้ประมาณ 2 สปัดาหก์อ่นเขา้ทํางาน เพือ่ลดอัตรา
การไดรั้บสารระเหยจากสทีาอาคาร หากมคีวามจําเป็นจะตอ้งใชผ้า้ปิดจมกูเพือ่ป้องกัน
อนัตรายจากสทีาอาคาร 

3. เลอืกสทีาอาคารทีไ่ดรั้บการรับรองผลติภัณฑฉ์ลากเขยีว  เพือ่เป็นการสรา้งความมั่นใจ
ใหแ้กพ่นักงานวา่จะมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

4. ควรมกีารควบคมุการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขณะซอ่มแซมหรอืตอ่เตมิอาคาร เชน่ การ
ใชผ้า้ใบกัน้ เป็นตน้ หากมคีวามจําเป็นที่ตอ้งมพีนักงานบรเิวณดังกล่าว จะตอ้งให ้
ผูป้ฏบิตังิานใชผ้า้ปิดจมกู 

5. ชีแ้จงผูรั้บเหมากอ่สรา้งใหท้ราบถงึการเป็นสํานักงานสเีขยีว เพือ่ใหผู้รั้บเหมาปฏบิัตติาม
แนวทางของสํานักงานในการควบคมุมลพษิทางอากาศขณะกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคาร 

6. จัดใหม้ทีีป่ฏบิตังิานสํารอง ในระหวา่งการกอ่สรา้งและตอ่เตมิอาคาร จนกวา่จะดําเนนิการ
เสร็จ 

 

 

ภาพที ่56 ทกุครัง้ทีม่กีารกอ่สรา้งหรอืตอ่เตมิอาคารจะตอ้งมป้ีายเตอืนเสมอ 

 

 2.5 บุหรี ่ สํานักงานทุกแห่งจะตอ้งมพีนักงานทีส่บูบหุรีอ่ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และก็เป็นทีท่ราบ
กนัดอียูว่า่ควันบหุรีเ่ป็นผลเสยีแกส่ขุภาพของผูส้บูและผูไ้มส่บูบหุรีท่ีอ่ยูใ่กลเ้คยีงหลายประการ เชน่ อาจ
ทําใหเ้กดิมะเร็งปอดและอวัยวะอืน่ โรคหลอดเลอืดหัวใจตบี จนบางครัง้ทําใหเ้กดิความสญูเสยีบคุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมไปถงึทําใหส้ภาพแวดลอ้มของสํานักงานดูแย่ลง ดังนั้นทางสํานักงานจะตอ้ง
ดําเนนิการควบคมุสิง่ๆตา่งใหเ้กดิผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของพนักงาน และภาพพจนข์องสํานักงาน 

 วธิกีารปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. กําหนดพื้นที่สูบบุหรี่และหา้มสูบบุหรี่อย่างชัดเจน หากเป็นพื้นที่หา้มสูบบุหรี ่              
จะตอ้งหา่งจากตัวอาคารอยา่งนอ้ย 2 เมตร 
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ภาพที ่57 ป้ายพืน้ทีส่บูบหุรี ่

 

2. หา้มพนักงานเดนิสบูบหุรีถ่งึแมว้า่จะไมม่ป้ีายหา้มสบูบหุรีก่็ตาม 

3. กําหนดมาตรการอย่างเขม้งวดหากพบผูฝ่้าฝืนสูบบุหรีใ่นที่หา้มสูบ เชน่ เสยีค่าปรับ 
เป็นตน้ 

4. ทํากจิกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ประจําสัปดาห์ หรือประจําเดือน หรือตามความ
เหมาะสมของสํานักงาน 

5. กําหนดใหสํ้านักงานเป็นพืน้ทีป่ลอดบหุรี ่สามารถทําไดโ้ดย  

- กําหนดนโยบายการปลอดบหุรีใ่นสํานักงานจากผูบ้รหิาร 

- สรา้งความตระหนักและขอความรว่มมอืจากพนักงาน 

- ลดพืน้ทีส่บูบหุรีใ่หน้อ้ยลง 

- สดุทา้ยยกเลกิจดุสบูบหุรีภ่ายในสํานักงาน 

 

 

ภาพที ่58 ตัวอยา่งพืน้ทีส่บูบหุรี ่ของโรงแรมดสุติธาน ี
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2.6 มลพษิทางอากาศจากภายนอกอาคาร สว่นใหญเ่กดิจากการกอ่สรา้งในบรเิวณใกลเ้คยีง 
เชน่ ตกึอาคาร การสรา้งถนน สะพาน เป็นตน้ ทีอ่าจเขา้มาภายในสํานักงานได ้และส่งผลกระทบต่อ
พนักงาน 

วธิปีฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง 

1. สํานักงานสามารถปลูกตน้ไมท้รงสงู เชน่ สนประดพัิทธ ์เป็นตน้ เพือ่ชว่ยในการดักฝุ่ น
ละอองทีอ่าจเขา้มาในสํานักงาน  

2. รอ้งเรยีนแกผู่รั้บเหมากอ่สรา้งเพือ่ชว่ยในการควบคมุผุน่ละอองทีเ่ขา้มาในสํานักงาน 

 

 ข ัน้ตอนที ่3 อบรมและสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบ 

 พนักงานทกุคนจะตอ้งไดรั้บสือ่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกับสาเหตุ การควบคุมและป้องกัน อันตรายจาก
มลพษิทางอากาศจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักถงึอันตรายภายในสํานักงานที่
ไดถ้กูมองขา้มไป ไดแ้ก ่การตดิป้ายทีบ่อรด์ประชาสัมพันธ ์หรอืตามจุดต่างๆ การประกาศเสยีงตามสาย 
เป็นตน้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่4 การบ าบดัมลพษิทางอากาศโดยวธิทีางชวีภาพ 

 พันธุ์ไมทุ้กประเภทสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไดทุ้กประเภท เพียงแต่มากนอ้ย
ตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเภทและชนดิของพันธุไ์ม ้นอกจากนี ้ยงัสามารถดดูซบัสารพษิภายในสํานักงานไดอ้กี 
ดังนี ้ 

 1. สารฟอรม์าลดไีฮด ์ พบไดจ้าก วัสดุบุผวิเฟอรน์ิเจอร ์พารต์เิคลิบอร์ด พรมสังเคราะห ์
กระดาษทชิช ูและ น้ํายาทําความสะอาด  

       
              เฟิรน์                         วาสนา                      เศรษฐเีรอืนใน                      ปาลม์ไผ ่

                   
                                     ฟิโลทอง                                     มรกตแดง 
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  2. แอมโมเนยี พบไดจ้าก เครือ่งถา่ยเอกสาร น้ํายาทําความสะอาด เครือ่งถา่ยพมิพเ์ขยีว  

       
                 จั๋ง                               พลดูา่ง                    วาสนา                          เดหล ี

 

เสน่หจ์ันทรแ์ดง 

 

 3. ไซลนี/โทลอูนี พบไดจ้าก พารต์เิคลิบอรด์ ไมอ้ดั น้ํายาเคลอืบไม ้เครือ่งถา่ยเอกสาร 
เครือ่งพมิพ ์สทีาอาคาร 

       

         วาสนา                     เฟิรน์                  เสน่หจ์ันทรแ์ดง                หมากเหลอืง 

 

สาวนอ้ยประแป้ง 
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หมายเหต ุ 

1. หมากเหลือง เป็นไมป้ระดับภายในอาคารทีเ่ป็นที่นิยมมาก มคีวามทนต่อสภาพแวดลอ้ม
ภายในอาคารและคายความชืน้ใหแ้กอ่ากาศภายในหอ้งไดม้าก ในขณะทีม่ปีระสทิธภิาพสูง
ทีส่ดุในการดดูสารพษิจากอากาศไดใ้นปรมิาณมาก 

2. เดหล ี(Spathiphyllum sp.) มคีวามสามารถสูงในการดูดสารพษิในอาคาร เป็นพชืทีค่าย
ความชืน้สูง ทําใหอ้ากาศ ภายในอาคารชุม่ชืน้ เป็นไมก้ระถางทีไ่ดค้วามนยิมสูงสุดในการ
ฟอกอากาศภายในอาคาร 

3. เศรษฐเีรอืนใน (Spider Plant) เหมาะแกก่ารนํามาปลกูในหอ้งทีม่เีฟอรน์เิจอรใ์หม่ 

 

 จากการศกึษาของ องคก์ารนาซา่ เพื่อทีจ่ะหาวธิปีรับปรุงสภาวะแวดลอ้มในระบบปิดของยาน
อวกาศ ไดร้ะบกุารใชพ้ชืพันธุต์า่งๆ ประมาณ 50 ชนดิทีม่คีวามสามารถในการดดูสารพษิ (ดร.บซี ีวฟูเวอร์
ตัน, Eco-Friendly House Plants, 1988) ซึง่แนะนําใหใ้ชใ้นอาคารทีทํ่างานดว้ย พชืเหลา่นีส้ว่นมากเป็น
พันธุ์ไมท้ี่มีความสวยงาม ทนทาน ดูแลรักษาง่าย และสามารถอยู่ในร่มเงาไดเ้ป็นเวลาพอสมควร 
(shaded plants) และ เป็นพันธุไ์มเ้มอืงรอ้นทีห่าไดโ้ดยทั่วไป พชืแตล่ะชนดิจะมคีวามสามารถในการดูด 
และกําจัดสารตา่งๆไมเ่ทา่กนั 

 

 การวางตําแหน่งของตน้ไมจ้ะตอ้งคํานึงการดูดสารพิษที่ปล่อยออกมาจากแหล่งต่างๆ                
เช่น เฟอร์นิเจอร์จะตอ้งวางตน้เศรษฐเีรือนใน เครื่องถ่ายเอกสารจะตอ้งวางตน้หมากเหลือง เป็นตน้                  
(สามารรถอา้งองิการจัดวางไดจ้ากขัน้ตอนที่ 2 เลือกพันธุ์ไมท้ี่เหมาะสมมาปลูกภายในสํานักงาน)             
สว่นถา้เป็นภายนอกอาคารสามารถเลอืกพันธุไ์มไ้ดต้ามความตอ้งการ นอกจากนี ้การจัดวางตน้ไมแ้ละไม ้
ประดับประมาณ 8 ตน้ ต่อสํานักงานขนาดกลาง และควรเพิม่ปรมิาณในอาคารสํานักงานทีม่คีนอยูม่าก 
และมสีารเคมใีนอากาศทีเ่กดิจาก เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งใชสํ้านักงานและ เฟอรน์เิจอร ์ในปรมิาณที่
ค่อนขา้งมาก สําหรับ America’s Foliage for Clean Air Council แนะนําว่า พชืขนาดกลาง(ไมพุ้่ม
ประดับ) 2-3 ตน้มปีระสทิธภิาพในการกรองอากาศในเขตประมาณ 100 ตารางฟตุ ตน้ไมท้ีว่างอยูใ่นเขต
หายใจ จะชว่ยในการกรองก๊าซเสยีจากมนุษย ์ลดสารพษิจากวัสดุสังเคราะห ์ลดจุลนิทรยี ์เชือ้โรคบาง
ชนดิในอากาศ และความชืน้ในบรเิวณนัน้ๆดว้ย  
  

 ข ัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบและเฝ้าระวงัการปฏบิตัขิองพนกังาน 

 กําหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพษิทางอากาศที่เกดิขึน้ และที่พนักงาน
ไดรั้บ หากพบว่าพนักงานไม่ปฏบิัตติามขอ้กําหนดของทางสํานักงาน จะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการ
ควบคมุและลดมลพษิอากาศ เพือ่ใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพ 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- กําหนดมาตรการการควบคุมมลพษิทางอากาศภายในสํานักงานอย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร 

- มกีารสือ่สาร ป้ายรณรงค์ ตามจุดต่างๆในสํานักงาน เชน่ ป้ายกําหนดจุดสูบบุหรี ่ป้ายพื้นที่
กอ่สรา้งหา้มเขา้ เป็นตน้ รวมไปถงึการสือ่สารแกผู่รั้บเหมากอ่สรา้ง หรอืบคุคลภายนอกทีเ่ขา้
มาทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร 
(Printer) เป็นตน้ 

- พนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการใหไ้ดอ้ยา่งเครง่ครัด 
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ความส าคญั 

สํานักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหแ้สงในสํานักงานเพยีงพอตอ่การทํางาน ตามลักษณะของงานแต่
ละประเภท เชน่ งานที่มคีวามละเอยีดระดับความเขม้แสงควรเพิม่ขึน้ งานที่ปฏบิัตโิดยผูม้อีายุมากจะ
ตอ้งการแสงสวา่งมากกวา่ผูท้ีย่งัหนุ่มสาว  เป็นตน้  นอกจากนี ้จะตอ้งมกีารทําความสะอาดหลอดไฟ รวม
ไปถงึแผงสะทอ้นแสงอยา่งสมํ่าเสมอ เนื่องจากอาจจะมฝีุ่ นจับทําใหค้วามสว่างลดลง และทําใหส้ายตา
เสือ่มสภาพได ้
 ปัญหาและอนัตรายทีเ่กดิจากแสงสวา่งและผลกระทบตอ่ผูทํ้างาน สามารถจําแนกได ้3 ลักษณะ 
คอื 

1. แสงสวา่งทีน่อ้ยเกนิไป จะมผีลเสยีต่อสายตา ทําใหก้ลา้มเนื้อตาทํางานมากเกนิไป โดย
บงัคับใหม้า่นตาเปิดกวา้งเพราะการมองเห็นนัน้ไมช่ดัเจน ตอ้งใชเ้วลาในการมองรายละเอยีด
นัน้ ทําใหเ้กดิการเมือ่ยลา้ของตาทีต่อ้งเพง่ออกมา ปวดตา มนึศรีษะ ประสทิธภิาพของขวัญ
และกําลังใจในการทํางานลดลง การหยบิจับใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจักรผดิพลาดเกดิอบุตัเิหตขุึน้ 
หรอืไปสมัผัสสว่นทีเ่ป็นอนัตราย 

2. แสงสว่างทีม่ากเกนิไป จะทําใหผู้ทํ้างานเกดิความไม่สบาย เมือ่ยลา้ ปวด แสบตา มนึ
ศรีษะ วงิเวยีน และอาจกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึน้ได ้

3. แสงจา้ แสงจา้ตาทีเ่กดิจากแหล่งกําเนดิโดยตรง (Direect glare) หรอืแสงจา้ตาทีเ่กดิจาก
การสะทอ้นแสง (Reflected glare) จากวัสดุทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ผนังหอ้ง เครือ่งมอื 
เครื่องจักร โต๊ะทํางาน เป็นตน้ จะทําใหผู้ทํ้างานเกดิความไม่สบาย เมือ่ยลา้ ปวดตา มนึ
ศีรษะ กลา้มเนื้อหนังตากระตุก วงิเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง นอกจากนี้ยัง
ก่อใหเ้กดิผลทางจติใจ คอืเบือ่หน่ายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง 
เป็นผลทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดเ้ชน่เดยีวกนั 

 

วธิดี าเนนิการ 

 ข ัน้ตอนที ่1 ส ารวจความสวา่งในพืน้ที ่

 แบง่ทมีสํารวจพืน้ทีใ่นแต่ละสว่นเพือ่ตรวจสอบความเขม้แสง หากมเีครือ่งวัดแสง (Lux Meter)
จะสามารถบอกค่าไดอ้ยา่งแมน่ยําและสามารถอา้งองิผลการตรวจวัดแสงตามกฎหมายได ้(อา้งองิไปยัง
หมวดที ่1 เรือ่งการบรหิารจัดการองคก์าร (Organization Management) ขอ้ที ่1.2 กฎหมายและ
ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

ภาพที ่59 Digital Lux Meter เครือ่งมอืวัดแสงทีน่ยิมใชใ้นปัจจบุนั 

5.2 แสงในส านกังาน 
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 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดมาตรการปรบัปรงุในพืน้ทีท่ ีแ่สงสวา่งไมเ่พยีงพอ 

- ตดิดวงไฟเพิม่เตมิ 

- ตดิตัง้ดวงไฟเพิม่เฉพาะจุดทีม่กีารทํางาน เปิดไฟเมือ่การทํางานนัน้ตอ้งการแสงสว่าง
เพิม่เป็นพเิศษ และปิดไฟเมือ่ไมใ่ชง้าน 

- ลดระดับความสงูของดวงไฟลงมาอยูใ่นระยะทีส่ามารถใหป้รมิาณแสงสวา่งเพยีงพอ 

- ใชโ้คมไฟทีท่าดว้ยสเีงนิหรอืสขีาว ซึง่มปีระสทิธภิาพในการสะทอ้นแสงไดด้ ีชว่ยเพิม่
แสงสวา่งในบรเิวณการทํางาน 

- เปลีย่นตําแหน่งการทํางานไมใ่หอ้ยูใ่นตําแหน่งทีม่เีงา หรอืเกดิเงาจากตัวผูป้ฏบิตังิาน 

- ใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาตชิว่ยในการเพิม่แสงสวา่ง 

- สขีองผนัง ฝ้าเพดานทีม่สีอีอ่นจะสะทอ้นแสงไดด้กีวา่สมีดืทบึ 

- ทําความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพืน้ที/่บรเิวณทีม่ผีลกระทบทําใหแ้สงสว่าง
ลดลง 

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- เลอืกใชอ้ปุกรณ์แสงสวา่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

- มกีารตรวจวัดความเขม้ของแสงประจําปี และผลการตรวจผ่านตามทีม่าตรฐานกําหนด หรอืมี
การตรวจวัดความเขม้ของแสงประจําปี แต่ผลการตรวจไมผ่่านตามทีม่าตรฐานกําหนด แต่มี
มาตรการในการแกไ้ขและปฏบิตัติามาตรการนัน้อยา่งครบถว้น 

 

 

 

 

ความส าคญั 

 สํานักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหม้สีภาวะเรือ่งเสยีงในสํานักงานทีเ่หมาะสม ไมว่่าจะเป็นเสยีงที่
เกดิจากการทํางาน เสยีงทีเ่กดิจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถงึเสยีงจากภายนอกสํานักงานทีอ่าจ
สง่ผลภายในสํานักงานได ้หากรา่งกายไดรั้บเสยีงดังมากเกนิขดีจํากดัของร่างกาย และอยูใ่นรูปแบบหรอื
เวลาทีไ่มเ่หมาะสมก็จะสง่ผลกระทบไดท้ัง้ตอ่รา่งกายและจติใจ เชน่ การทําลายอวัยวะรับการไดย้นิ การ
ทําใหเ้กดิความรําคาญ ขาดสมาธใินการทํางานทําใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานลดลง โรคเครยีด หรอื
อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหต ุหรอืโรครา้ยตา่งๆ ได ้ 

 

วธิดี าเนนิการ 

เสยีงดังภายในสํานักงานสว่นใหญ่เกดิจากเครือ่งพมิพเ์อกสาร 
(Printer) ซึง่สามารถจัดการไดโ้ดยบํารงุรักษาเครือ่งพมิพเ์อกสารอยา่ง
สมํ่าเสมอ หรอืเรียกซือ้เครือ่งพมิพ์เอกสารทีไ่ม่มเีสยีงหรอืเสยีงดังไม่
มาก นอกจากนี ้เสยีงดังยงัเกดิจากการกอ่สรา้งในบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ 
ตกึอาคาร การสรา้งถนน สะพาน เป็นตน้ ทีอ่าจเล็ดลอดเขา้มาภายในสํานักงานได ้และสง่ผลกระทบต่อ
พนักงาน ซึง่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยรอ้งเรยีนแกผู่รั้บเหมากอ่สรา้งเพือ่ชว่ยในการควบคุมเสยีงดังเขา้มาใน
สํานักงานหรอืเลีย่งไปปฏบิตังิานในตอนกลางคนื 

5.3 เสยีง 
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- มีการดูแลอุปกรณ์ที่เก ิดเสียงดังในสํานักงานอย่างต่อเนื่องตามความถี่ไดกํ้าหนดขึ้น           
อยา่งเหมาะสม 

- สือ่สารไปยงัผูรั้บเหมากอ่สรา้งหากเสยีงนัน้ รบกวนพนักงานภายในสํานักงาน 

 

 

ภาพที ่60 แหลง่กําเนดิเสยีง ระดับเสยีง และผลกระทบของเสยีงในระดบัตา่งๆ ทีม่ตีอ่มนุษย ์

(ทีม่า : http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/picture/health18.jpg) 

 

 

 

ความส าคญั 

 สํานักงานจะตอ้งมกีารจัดสภาพแวดลอ้มของสํานักงานใหม้คีวามน่าอยู ่การจัดสภาพแวดลอ้มใน
ทีทํ่างานทีด่แีละเหมาะสม เชน่ การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การจัดทํากจิกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพ์าหะนําเชือ้
(หนู นก แมลงสาบ) เป็นตน้ จะมสีว่นชว่ยทําใหค้นทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ชว่ยลดอบุัตเิหต ุ
และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทํางานการลดความตงึเครยีดทางอารมณ์ระหว่างการทํางาน ลด
ความแข็งของรปูทรงอาคารและภายในทีทํ่างาน 
 

วธิดี าเนนิการ 

 1.พืน้ทีส่เีขยีว 

 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีส่ านกังาน 

 หากสํานักงานมพีื้นที่เพียงพอต่อการเพิม่พื้นที่สเีขยีวภายนอกอาคาร ควรจัดใหม้สีวนหย่อม
ขนาดทีเ่หมาะสมตอ่สภาพพืน้ที ่หรอืจะปลกูเป็นไมย้นืตน้ทีส่ามารถดดูสารพษิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซค ์หากไมม่พีืน้ทีภ่ายนอกอาคาร อยา่งนอ้ยควรจะมกีารปลกูตน้ไมภ้ายในอาคาร    

5.4 ความนา่อยู ่
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ภาพที ่61 พืน้ทีส่เีขยีวภายในกองพลทหารปืนใหญ ่คา่ยพบิลูสงคราม 

 

   

ภาพที ่62 พืน้ทีส่เีขยีวภายในการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จังหวดักาญจนบรุ ี

 

ข ัน้ตอนที ่2 การดแูลรกัษาพืน้ทีส่เีขยีว 

2.1 กําหนดผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจน หรือจัดตารางเวรเพื่อช่วยกันดูแล อย่างนอ้ย   
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ หรอืความเหมาะสม 

2.2 หมัน่ทําความสะอาดใบตน้ไมภ้ายในสํานักงานอยูเ่สมอ เนื่องจากอาจมฝีุ่ นมาเกาะทํา
ใหใ้บไมรั้บแสงไดน้อ้ยลง นอกจากจะทําใหต้น้ไมดู้สวยงามขึน้ แลว้ยังเป็นการกําจัด
ไข่ของแมลงและไรทีอ่ยู่ตามใบอกีดว้ย ตน้ไมท้ีม่ใีบอ่อนนุ่มอาจทําความสะอาดได ้
โดยการใชฟ้องน้ําที่นุ่มและชุ่มชื้นเช็ดใหท้ั่ว สําหรับตน้ไมท้ี่มีใบเป็นขนเหมือน
กํามะหยีทํ่าความสะอาดไดโ้ดยการใชแ้ปรงที่แหง้ มขีนนุ่มละเอยีด ปัดบนใบเพื่อ
ความสะอาด 

 

 2. การควบคมุสตัวพ์าหะน าเชือ้(หน ูนก แมลงสาบ) 

 ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดพืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีส่ านกังาน 

1.1 กําหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบดําเนนิการกําจัดสตัวพ์าหะนําเชือ้ 

1.2 สํารวจพืน้ทีภ่ายในสํานักงานเพือ่กําหนดจุดทีต่อ้งการควบคุม โดยจัดทํา Plant Lay 
Out  



     คู่มือการประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office)                                                          กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                   
 

 
                                                                                                                                                               หนา้ | 92 

 

1.3 กําหนดวธิใีนการควบคมุสัตวพ์าหะนําเชือ้ พจิารณาคัดเลอืกสารเคมหีรอือปุกรณ์ทีใ่ช ้

กําจัดพาหะนําเชือ้ ดังตัวอยา่งตารางที ่6 แผนการควบคมุสตัวพ์าหะนําเชือ้ 

1.4 ตรวจรอ่งรอยสตัวพ์าหะนําเชือ้ และบนัทกึผลลงในรายงานการตรวจสอบรอ่งรอยสตัว์
พาหะนําเชือ้ ทกุสปัดาห ์

 
 ตารางที ่6 แผนการควบคมุสตัวพ์าหะนําเชือ้ 

ชนดิสตัวพ์าหะน า
เชือ้ 

วธิกีารป้องกนัและก าจดั ความถี ่ ผูร้บัผดิชอบ 

นก วธิกีารป้องกนั   หัวหนา้ฝ่ายผลติ 

  1. สรา้งตาขา่ยดักรอบๆ บรเิวณโรงงาน     

  2. ตดิตะแกรงลวดตามผนังทีม่ชีอ่ง     

  
3. ตดิมา่นสเีหลอืงป้องกนัทีป่ระตทูางเขา้ 
ออก     

  4. ตรวจเชค็ทกุวันตามสถานทีต่ดิตัง้กบัดกั     

        

  วธิกํีาจดั ทกุวัน   

  1. หากมนีกตดิตาขา่ย นําไปปลอ่ย     

  
2. หากมนีกตายนําใสถ่งุขยะสดํีาเพือ่นําไป
ทิง้ตอ่ไป     

  3. ตรวจเชค็ทกุวันและกําจัดทิง้ทันท ี     

        

หนู วธิกีารป้องกนั     

  
1. ปิดชอ่งทางเดนิตามทอ่ระบายน้ําดว้ย
ตะแกรง     

  2. ทําความสะอาดอยูเ่ป็นประจํา     

  3. มกีารตรวจดแูละทกุวัน     

  4. จัดวางอปุกรณ์ใหเ้ป็นระเบยีบ     

        

  วธิกีารกําจัด ทกุวัน   

  1. เดนิสํารวจดรูอ่งรอยทางเดนิของหนู     

  2. หากบัดักมาตดิตัง้บรเิวณ     

  
3. หากพบซากหนูตดิกบัดกัใหดํ้าเนนิการ
นําไปทิง้ทันท ี     

        

แมลงวัน วธิกีารป้องกนั     
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ชนดิสตัวพ์าหะน า
เชือ้ 

วธิกีารป้องกนัและก าจดั ความถี ่ ผูร้บัผดิชอบ 

  1. ทําความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจํา     

  
2. นําเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ
วัน     

  
3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นนําไป
ทิง้     

        

  วธิกีารกําจัด ทกุวัน   

  
1. หากาวดักแมลงวันมาตดิตัง้หากพบวา่มี
แมลงวัน     

  
2. กําจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีทํ่าใหแ้มลงวันมาหา
อาหาร     

  
3. นําซากแมลงวันไปทิง้หากมจํีานวนมาก
พอ     

        

แมลงสาบ วธิกีารป้องกนั     

  1. ทําความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจํา     

  
2. นําเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ
วัน     

  
3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นนําไป
ทิง้     

    

 
วธิกีารกําจัด ทกุวัน 

 

 

1. หากาวดักแมลงสาบมาตดิตัง้หากพบวา่มี
แมลงสาบ 

  

 

2. กําจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีทํ่าใหแ้มลงสาบมาหา
อาหาร 

  

 

3. นําซากแมลงสาบไปทิง้หากมจํีานวนมาก
พอ 

  

    
มด วธิกีารป้องกนั 

  

 
1. ทําความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจํา 

  

 

2. นําเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ
วัน 

  

 

3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นนําไป
ทิง้ 

  

    

 
วธิกีารกําจัด ทกุวัน 
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ชนดิสตัวพ์าหะน า
เชือ้ 

วธิกีารป้องกนัและก าจดั ความถี ่ ผูร้บัผดิชอบ 

 

1. หากาวดักมดมาตดิตัง้หากพบวา่มมีดใน
พืน้ทีผ่ลติ 

  

 
2. กําจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีทํ่าใหม้ดมาหาอาหาร 

  

 
3. นําซากมดไปทิง้หากมจํีานวนมากพอ 

  

    
แมลงตา่งๆ แมลงบนิ วธิกีารป้องกนั 

  
และแมลงกลางคนื 1. ทําความสะอาดพืน้ทีผ่ลติอยูเ่ป็นประจํา 

  

 

2. นําเศษวัสดทุีเ่หลอืจากการผลติไปทิง้ทกุ
วัน 

  

 

3. มกีารปิดปากถงุวัสดทุีเ่หลอืใชก้อ่นนําไป
ทิง้ 

  

 
4. ตดิตัง้มา่นกนัแมลงสเีหลอืง 

  

    

 
วธิกีารกําจัด ทกุวัน 

 

 
1. ตดิตัง้ไฟลอ่แมลงไฟฟ้า เพือ่ดักแมลงบนิ 

  

 
2. กําจัดแหลง่ตน้ตอ่ทีทํ่าใหม้ดมาหาอาหาร 

  

 
3. นําซากแมลงไปทิง้ทกุๆ 3 วัน 

   

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

- กําหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ที ่และเวลาทีแ่น่นอนในการ ดแูลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทัง้ทีเ่ป็นบรเิวณทีม่ ีผูรั้บผดิชอบเฉพาะ                     
และความ รับผดิชอบโดยทัว่ไปทีท่กุคนควรปฏบิตั ิ 

- มพีืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณปฏบิตังิาน  

- ดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตน้ไม ้เป็นตน้ ตามความถี่ที่
สํานักงานไดกํ้าหนดขึน้อยา่งสมํา่เสมอ 

- มบีันทกึรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตวพ์าหะนําเชือ้(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 5.1 และ 
5.2) 
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หมวดที ่6 

การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน 

Green Procurement 

 

 

 

ความส าคญั 

การจัดซือ้จัดจา้งที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มหรือเรียกสัน้ๆ ว่าการจัดซือ้จัดจา้งสเีขียว (Green 
Procurement) หมายถงึ การจัดซือ้หรือจัดจา้งผลติภัณฑห์รือบรกิาร โดยคํานึงถงึความเหมาะสม
ทางดา้นคณุภาพ ราคา การสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารตามทีกํ่าหนด และการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
จากการผลติและบรกิารโดยพจิารณาตลอดทัง้วัฎจักรชวีติของผลติภณัฑ ์การจัดซือ้จัดจา้งสเีขยีวชว่ยทํา
ใหเ้กดิตลาดผลติภัณฑ์สีเขียว (Demand-side) กระตุน้ใหผู้ผ้ลติหันมาใส่ใจผลติผลติภัณฑ์ที่ลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพสนิคา้ หรือ บรกิารของตนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด โดยคํานงึถงึคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตลอดทัง้วัฎจักรชวีติแทนการ
แกไ้ขปัญหาที่เกดิจากผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามระเบยีบขอ้บังคับของทางราชการและยังเป็นการ
สรา้งโอกาสใหผู้บ้รโิภคเขา้มามสีว่นรว่มในการรักษาสิง่แวดลอ้มผา่นกลไกทางการตลาดจากการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑ ์(http://164.115.5.170/thaiecomarket/shop.php กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม) 

 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ผลติภัณฑท์ีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยกว่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลติภัณฑอ์ืน่ๆ โดยมฉีลากสิง่แวดลอ้มเป็นเครือ่งมอืแยกผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มออกจากผลติภัณฑท์ั่วไปในทอ้งตลาด และใหข้อ้มูลทางดา้นสิง่แวดลอ้มที่ถูกตอ้งของ
ผลติภณัฑแ์กผู่บ้รโิภค สําหรับประเทศไทยไดใ้ชคํ้าวา่ “ฉลากสเีขยีว” แทน “ฉลากสิง่แวดลอ้ม” (Green 
label หรอื Eco-label) เป็นฉลากทีใ่หก้ับผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยกว่า 
เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าหนา้ทีอ่ยา่งเดยีวกนั 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยไดม้ฉีลากทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีร่เิร ิม่โดยหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) Environment Protection Agency (EPA) เป็นตน้ ดังนี ้

1. ฉลากสเีขยีว (Green Label) “ฉลากเขยีว” คอื ฉลากทีใ่หก้ับผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพและมี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวา่ เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าหนา้ทีอ่ยา่งเดยีวกนั 

ฉลากเขยีวเริม่ใชเ้ป็นครัง้แรกในประเทศเยอรมนีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันประเทศต่างๆ
มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ไดม้กีารจัดทําโครงการฉลากเขยีวสําหรับประเทศไทยรเิริม่ขึน้โดย
คณะกรรมการนักธุรกจิเพื่อสิง่แวดลอ้มไทย (Thailand Business Council for Sustainable 
Development, TBCSD) ในปี พ.ศ. 2536 เป็นโครงการทีเ่กดิจากการร่วมมอืระหว่างสว่นราชการและ
องค์กรกลางต่างๆไดแ้ก่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม 
สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมและหน่วยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยมสํีานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมและสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทยทําหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการ  

ฉลากเขยีวสนับสนุนสนิคา้ทุกประเภท ยกเวน้ยารักษาโรค เครือ่งดืม่
และอาหาร เนื่องจากทัง้สามประเภทที่กล่าวจะเกีย่วขอ้งกับสุขภาพความ
ปลอดภยัในการบรโิภคมากกวา่ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

สําหรับสํานักงานมอีุปกรณ์สํานักงานทีไ่ดรั้บฉลากเขยีวจากสถาบัน
สิง่แวดลอ้มไทย อาท ิปากกามาร์คเกอร์ที่ปราศจากกลิน่ฉุน ไม่รบกวนลม

6.1 การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน 
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หายใจ ปากกาไวทบ์อรด์ตรามา้ ไมม่กีลิน่ฉุน แฟ้มสันกวา้งทุกรุ่นของตรามา้ กระดาษโน๊ตโพสต-์อทิ 
ไดรั้บฉลากเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และยังเป็นกระดาษโน๊ตทีผ่ลติจากกระดาษรไีซเคลิ แฟ้มโชวเ์อก
สารตราชา้ง ที่ปกเป็นวัสดุกระดาษรีไซเคลิ ไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม และถุงย่อยสลายซันโว เป็น
ถุงพลาสตกิทีม่สีารเตมิแต่งในการชว่ยสลาย ไม่มสี่วนผสมของสารกอ่มะเร็ง หรอืสารทีเ่ป็นอันตรายต่อ
มนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี ้ยงัมผีลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหอ้อกขอ้กําหนดสําหรับขอรับฉลากเขยีว 

(เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสํานักงาน) ไดแ้ก ่หลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ตูเ้ย็น เครือ่งสขุภณัฑเ์ซรามกิ:โถสว้ม 

เครือ่งปรับอากาศ ผลติภณัฑซ์กัผา้ กอ๊กน้ําและอปุกรณ์ประหยดัน้ํา คอมพวิเตอร ์ผลติภณัฑทํ์าความ

สะอาดถว้ยชาม บลัลาสตอ์เิล็กทรอนกิส ์สบู ่ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดพืน้ผวิ ผลติภณัฑล์บคําผดิ เครือ่ง

ถา่ยเอกสาร เครือ่งเขยีน ตลบัหมกึ เครือ่งโทรสาร เครือ่งพมิพ ์เครือ่งเลน่/บนัทกึสญัญาณภาพและเสยีง 

เครือ่งดับเพลงิ หมกึพมิพ ์พรม เตาไมโครเวฟ ดา้นยีห่อ้ของสนิคา้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

 http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html หรอื download คูม่อืเลอืกซือ้

ผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม  

 http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf 

 http://ptech.pcd.go.th/gp/  

 

2. ฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 

ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 คอืฉลากแสดงประสทิธภิาพอปุกรณ์
ไฟฟ้า ยกตัวอยา่งเชน่คา่กําลังไฟฟ้า 1 หน่วยของอปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดรั้บ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 จะไดค้วามเย็นไมน่อ้ยกว่า 10,600 บทียีู
เปรยีบเทยีบกับเครือ่งปรับอากาศปกตโิดยทั่วไปทีค่่าไฟฟ้า 1 หน่วยจะ
ไดค้วามเย็นประมาณ 7,000-8,000 บีทียูเท่านั้นแสดงว่าถา้ใช ้

เครือ่งปรับอากาศเบอร ์5ประหยดัไฟฟ้าประมาณ 35% 
 ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลติไดดํ้าเนินการออกฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร ์5 ใหแ้กผ่ลติภณัฑต์า่ง 17 ชนดิดังนี ้
 
 
 

 เครือ่งรับโทรทศัน ์  จอคอมพวิเตอร ์

 กระตกิน้ํารอ้นไฟฟ้า  ตูเ้ย็น 

 เครือ่งปรับอากาศ  บลัลาสตน์ริภยั 

 บลัลาสตอ์เิล็กทรอนกิส ์T5  หลอดผอม 

 พัดลมชนดิตัง้โต๊ะ ตัง้พืน้ ตดิผนัง  พัดลมชนดิสา่ยรอบตวั 

 หลอดคอมแพคตะเกยีบ  หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 

 โคมไฟประสทิธภิาพสงู  ขา้วกลอ้ง 

 โคมไฟฟ้าสําหรับหลอดผอม  เครือ่งทําน้ําอุน่ไฟฟ้า 

 พัดลมระบายอากาศ  เตารดีไฟฟ้า 
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 เครือ่งซกัผา้แบบฝาบนถังเดยีว  หลอด LED 

 ชดุเปลีย่นหลอดเบอร ์5  ไมโครเวฟ 

 เตาไฟฟ้าแบบเหนีย่วนํา  กาตม้น้ําไฟฟ้า 

 ตูแ้ช ่  

 

 3. ฉลากประสทิธภิาพสงู 

 กา ร เ กิด ขึ้น ขอ งฉ ลาก ปร ะสิท ธิภ าพ สู ง เ ป็ น ไป ตา ม
พระราชบัญญัตกิารส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานโดยไดเ้ริม่ดําเนนิการ
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นโครงการนําร่องของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สําหรับอปุกรณ์ไมใ่ชไ้ฟฟ้า 4 ผลติภัณฑ์
ไดแ้ก ่
 

1. เตาหงุตม้ในครัวเรอืนหรอืเตาแกส๊ 
2. อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร ์
3. ฉนวนกนัความรอ้น 
4. กระจกอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมผีูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการนํารอ่งในผลติภณัฑ ์

แต่ละประเภทมากกว่า 10 รายและไดอ้นุมัตฉิลากไปแลว้ 200,000 
ฉลาก 
 

4. ฉลากคารบ์อนฟุตปรนิท ์

คารบ์อนฟตุพริน้ท หมายถงึ ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจาก

ผลติภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชวีิตของผลติภัณฑ์ ตัง้แต่การไดม้าซึง่

วัตถดุบิ การขนสง่ การประกอบชิน้สว่น การใชง้าน และการจัดการซากผลติภณัฑ์

หลังใชง้าน โดยคํานวณออกมาในรปูของคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

เครือ่งหมายคารบ์อนฟตุพริน้ท ์ทีจ่ะตดิบนสนิคา้หรอืผลติภัณฑต์่างๆ นัน้ เป็นการแสดงขอ้มลูให ้

ผูบ้รโิภคไดท้ราบว่า ตลอดวัฏจักรชวีติของผลติภัณฑเ์หล่านัน้มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมา

ปรมิาณเทา่ไหร ่ตัง้แตก่ระบวนการหาวัตถดุบิ การผลติ การขนสง่ การใชง้าน และการกําจัดเมือ่กลายเป็น

ของเสยี ซึง่จะชว่ยในการตัดสนิใจชือ้ของผูบ้รโิภค และกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการปรับเปลีย่นเทคโนโลยใีน

การผลติใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ การใชค้ารบ์อนฟตุพริน้ทย์งัชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัในตลาดโลกดว้ย เนือ่งจากขณะนีใ้นหลายประเทศเริม่มกีารนําคารบ์อนฟตุพริน้ทม์าใชก้นัแลว้ ทัง้

ในอังกฤษ ฝร่ังเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์แคนาดา ญีปุ่่ น และเกาหล ีเป็นตน้ และมกีารเรยีกรอ้งใหส้นิคา้ที่

นําเขา้จากประเทศไทยตอ้งตดิเครือ่งหมายคารบ์อนฟตุพริน้ทด์ว้ย นอกจากนัน้ หากประเทศไทยมกีาร

ดําเนนิโครงการและเก็บขอ้มูลการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีช่ัดเจน จะชว่ยใหเ้รามอํีานาจในการ

ตอ่รองมากขึน้ในการประชมุระดับโลกเพือ่กําหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น 
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การเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอ้ย จงึเป็นทางหนึง่ ทีผู่บ้รโิภคจะมี

ส่วนร่วมในการบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก และยังเป็นกลไกทางการตลาด ในการกระตุน้ใหผู้ผ้ลติ

พัฒนาสนิคา้ ทีล่ดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย 

 

 

 
   

การเลอืกใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งพจิารณาถงึการรับรองสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม เช่น สินคา้ที่ไดรั้บฉลากเขียว สินคา้ที่ไดรั้บฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ฉลาก
ประสทิธภิาพสงู ฉลากคารบ์อนฟตุปริน้ท ์เป็นตน้ แตห่ากไมส่ามารถเลอืกทีส่นิคา้ทีไ่ดรั้บการรับรองสนิคา้
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ยงัสามารถพจิารณาไดจ้ากเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้
 
 1) ใชว้ัสดุที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ย เช่น วัสดุไม่มีพษิ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได ้               
วัสดรุไีซเคลิ และวัสดทุีใ่ชพ้ลังงานตํ่าในการจัดหามา 
 2) ใชว้ัสดนุอ้ย เชน่ น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มจํีานวนประเภทของวัสดนุอ้ย 
 3) มเีทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เชน่ ใชพ้ลังงานสะอาด ลดการเกดิของเสยีจาก
กระบวนการผลติและลดขัน้ตอนของกระบวนการผลติ 
 4) มรีะบบขนส่งและจัดจําหน่ายที่มปีระสทิธภิาพสูงสุด เช่น ลดการใชห้ีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่
ฟุ่ มเฟือย ใชบ้รรจภุณัฑท์ีทํ่าจากวัสดทุีใ่ชซ้ํ้าหรอืหมนุเวยีนใชไ้ดใ้หมไ่ด ้และเลอืกใชเ้สน้ทางการขนสง่ที่
ประหยดัพลังงานทีส่ดุ 
 5) ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิในชว่งการใชง้าน เชน่ ใชพ้ลังงานตํ่า มกีารปลอ่ยมลพษิตํ่า
ในระหวา่งการใชง้าน ลดการใชว้ัสดสุ ิน้เปลอืง และลดการใชช้ ิน้สว่นทีไ่มจํ่าเป็น 
 6) มคีวามคุม้คา่ตลอดชวีติการใชง้าน เชน่ ทนทาน ซอ่มแซมและดแูลรักษางา่ย ปรับปรุงต่อเตมิ
ได ้ไมต่อ้งเปลีย่นบอ่ย 
 7) มรีะบบการจัดการระบบหลังหมดอายกุารใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เชน่ การเก็บรวบรวมทีก่อ่
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย มกีารออกแบบใหส้ามารถนําสนิคา้หรอืช ิน้สว่นกลบัมาใชซ้ํ้า หรอืหมนุเวยีน
ใชใ้หมไ่ดง้า่ย หรอืหากตอ้งกําจัดทิง้สามารถนําพลังงานกลับคนืมาใชไ้ดแ้ละมคีวามปลอดภัยสําหรับการ
ฝังกลบ 
 
วธิกีารด าเนนิงาน 
 ข ัน้ตอนที ่1 ด าเนนิการคดัเลอืกสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

1.1 ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งดําเนนิการตรวจสอบสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจาก 
http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html หรอื คูม่อืเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พือ่
สิง่แวดลอ้มhttp://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf  หรอื
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ผีลตอ่การประหยดัพลังงานไดจ้ากประกาศอธบิดกีรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรือ่ง กําหนดคณุสมบตั ิหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข ของวัสด ุอปุกรณ์ หรอืเครือ่งจักร ของกระทรวงพลังงาน หรอืตรวจสอบฉลาก
เขยีว ฉลากประหยดัพลังงานเบอร ์5 ฉลากประสทิธภิาพสงู ทีต่ดิตัวสนิคา้จากรา้นคา้ 

การจัดซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
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ภาพที ่63 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 
ภาพที ่64 ตัวอยา่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ของบรษัิท ธญัวลิล ์จํากดั 

 

 
ภาพที ่65 ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของ 

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อําเภอสนัทราย 
 

 
1.2 จัดทําบญัชรีายการสนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นเอกสารเพือ่สะดวกในการสัง่ซือ้ครัง้

ตอ่ไป 
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ข ัน้ตอนที ่2 การส ัง่ซือ้ 
นําเสนอรายการสนิคา้ตอ่ผูบ้รหิารเพือ่ดําเนนิการสัง่ซือ้ 
 
ข ัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ 
ผูรั้บสนิคา้จะตอ้งตรวจสอบคณุภาพ และชนดิของสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ตามใบเสนอราคา หากพบวา่

สนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ไมส่อดคลอ้งกบัใบเสนอราคาจะตอ้งไมรั่บสนิคา้ และแจง้กลับไปยงัผูข้ายทันท ี
 
 

 
 
 
การทีอ่งคก์รมกีารจา้งงานจากบคุคลหรอืหน่วยงานภายนอกมาดําเนนิการแทนภายในสํานักงาน

จะตอ้งมกีารคัดเลอืกบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่หมาะสมกล่าวคอืตอ้งมมีาตรฐานการดําเนนิงานทีม่คีุณภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม สามารถดไูดจ้ากเกณฑต์า่งๆ ดังนี ้

1) หน่วยงาน/บคุคล จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้มระดับประเทศหรอื

ระดับสากล 

2) หน่วยงาน/บุคคล มคีวามพรอ้มของการป้องกันมลพษิต่างๆที่เกดิขึน้ระหว่างการทํางาน 

เชน่ มลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง 

3) หน่วยงาน/บคุคล มคีวามพรอ้มของการป้องกนัอนัตรายจากการกอ่สรา้งหรอืการปฏบิตังิาน 

4) หน่วยงาน/บคุๆคล ใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

5) พนักงานของหน่วยงานนัน้ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการใชท้รัพยากร พลังงาน และการจัดการ

สิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 

 ข ัน้ตอนที ่1 คดัเลอืกหนว่ยงานหรอืบคุคลทีเ่หมาะสม 

 ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งดําเนนิการคัดเลอืกหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่หมาะสม เชน่ ผูรั้บเหมากอ่สรา้ง 

เจา้หนา้ทีทํ่าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ เจา้หนา้ทีบํ่ารงุรักษาเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสํานักงาน   การจัดจา้งบ

รกิารทําความสะอาดที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การจัดจา้งบรกิารเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่ 2 ตรวจสอบการด าเนนิการระหวา่งการท างาน 

 ผู รั้บผิดชอบจะตอ้งกําหนดความถี่ในการตรวจประเมินการทํางานของหน่วยงานหรือ

บคุคลภายนอกอยา่งเหมาะสม เชน่ กําหนดความถีอ่ยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ หรอื ความถีอ่ย่างนอ้ย 3 

เดอืนต่อ 1 ครัง้ เป็นตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความเสีย่งของงานทีอ่าจก่อใหก้ดิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้มถา้

ระดับผลกระทบอยู่ในระดับรุนแรงอาจใชค้วามถี่มากในการตรวจประเมนิ หากพบความผดิปกต ิหรือ

ขอ้บกพรอ่งจะตอ้งแจง้ใหดํ้าเนนิการแกไ้ขในทันท ี 

การจดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 
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 รายละเอยีดทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ มดีังนี้  

1. การควบคมุมลพษิทางอากาศ เชน่ ฝุ่ นละออง กลิน่ ไอระเหยของสารเคม ี

2. การควบคมุเสยีงดังจากการทํางาน 

3. การจัดการของเสยีจากการทํางาน 

4. การใชแ้ละการจัดเก็บสารเคม ี

5. การปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ๆของ สํานักงานสเีขยีว  

 

วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 มคีวามเขา้ใจในการจัดซือ้ จัดจา้งทีเ่ป็นมติรสิง่แวดลอ้ม  
 มกีารศกึษา หรอืตรวจสอบผลติภัณฑท์ีจ่ัดทําการจัดซือ้ ว่ามผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากนอ้ย

เพยีงใด รวมไปถงึการคัดเลอืกหน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาทํางานในพืน้ทีสํ่านักงาน 
 มกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุในการจัดซือ้ 
 จัดทําบัญชรีายการสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มทีผ่่านการคัดเลอืกและอนุมัต ิ (ภาคผนวก ข 

แบบฟอรม์ 6.1) 
 สนิคา้ทีใ่ชต้อ้งเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 มีการคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการจา้งงานที่ใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม (ภาคผนวก ข 

แบบฟอรม์ 6.1) 
 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 6.1) 
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หมวดที ่7 
การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

Continual Improvement 
 

 
 
 
ความส าคญั 
 โครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นกลไกอยา่งหนึง่ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้มให ้
เกดิประสทิธผิลอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างยั่งยนื ดังนัน้สํานักงานจงึมคีวามจําเป็นจัดทําโครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม เพือ่บง่บอกถงึความใสใ่จ และความตระหนักกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสํานักงาน 
 โครงการ หมายถงึ การดําเนินกจิกรรม เพื่อสนองยุทธศาสตร์ดว้ยการวางแผนและกําหนด
เป้าหมาย ผลสมัฤทธิไ์วล้ว่งหนา้ กจิกรรมดังกลา่วจัดทําขึน้อยา่งเป็นระบบมรีะเบยีบแบบแผน  

ในโครงการประกอบดว้ยกจิกรรมและเป้าหมายย่อยหลากหลายที่ตอ้งใชท้รัพยากรทางการ
บรหิารอยา่งจํากดัและคาดหวังทีจ่ะไดผ้ลสัมฤทธิต์ามทีค่าดหวังไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โครงการจงึเป็น
ส่วนสําคัญส่วนหนึง่ในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรข์ององคก์รหรอืหน่วยงาน ใหป้ระสบความสําเร็จตาม
ภารกจิและวสิยัทัศน ์และสามารถชว่ยใหแ้กไ้ขปัญหาหรอืพัฒนาองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยโครงการทีจ่ะ
นํามาจัดทําโครงการควรจะตอ้งมาจากปัญหาสิง่แวดลอ้มในสํานักงานทีไ่ดจ้ากการระบปุระเด็นการใช ้การ
สิน้เปลืองทรัพยากรและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม ที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุด เพื่อนํามาลด
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นลําดับแรก แต่ทัง้นี้การจัดทําโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มจะตอ้งคํานงึถงึ
ปัจจัยอืน่ที่เกีย่วขอ้งในการจัดทําโครงการดว้ย เช่น การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยการเงนิ วัฒนธรรมของ
องคก์ร เป็นตน้ หากประเมนิการจัดทําโครงการแลว้ไม่คุม้ค่าหรือยากต่อการนํามาปฏบิัต ิก็สามารถนํา
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่รีะดับความรนุแรงรองลงมามาจัดทําโครงการแทนได ้

 ลกัษณะของโครงการทีด่ ี

- สามารถแกปั้ญหาของสํานักงานหรอืหน่วยงานได ้

- มรีายละเอยีด วัตถุประสงค ์เป้าหมายต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกัน มคีวามชดัเจน สามารถ
ดําเนนิงานได ้ มคีวามเป็นไปได ้

- รายละเอยีดของโครงการตอ่เนือ่งสอดคลอ้งสมัพันธก์นั 

- ปฏบิตัแิลว้สอดคลอ้งกบัแผนงานหลักของสํานักงาน 

- กําหนดขึน้อยา่งมขีอ้มลูความจรงิและเป็นขอ้มลูทีไ่ดรั้บการวเิคราะหอ์ยา่งรอบคอบ 

- ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รหิารทกุดา้น โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรทีจํ่าเป็น 

- มรีะยะเวลาในการดําเนนิงานแน่นอน ระบวุันเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ 

- สามารถตดิตามประเมนิผลได ้

- สามารถขยายผล สูค่วามยัง่ยนืได ้

  

 

 

 

7.1 โครงการและกจิกรรม 
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 รปูแบบการจดัท าโครงการ 

  1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
1.1 ควรระบถุงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่หรอืในสํานักงาน 
1.2 ควรระบถุงึความรนุแรงของปัญหาดว้ย 
1.3 สาเหตหุรอืตน้เหตทุีอ่ยากทําโครงการดังกลา่ว 

  2. วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
  3. เป้าหมาย 
  4. ขอบเขต 

7.1 ขอบเขตของกจิกรรมและพืน้ที ่
7.2 ขอบเขตของเวลา 
7.3 ขอบเขตของวธิกีารในโครงการ  

  5. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 
  6. วธิกีารดําเนนิการโดยละเอยีด 
  7. การวเิคราะหท์างการเงนิ (ถา้ม)ี 
   7.1 ระยะคนืทนุ (Pay Back Period) 
   7.2 ผลกําไร (Benefit - Cost Analysis) 
  8. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

8.1 หัวหนา้โครงการ (ชือ่ ตําแหน่งและหน่วยงาน) 
8.2 รองหัวหนา้โครงการ (ชือ่ ตําแหน่งและหน่วยงาน) 
8.3 คณะกรรมการ (ชือ่ ตําแหน่งและหน่วยงาน) 

  9. แผนการดําเนนิงาน (Gantt chart หรอื Timeline) 
 
วธิดี าเนนิการ 
 ข ัน้ตอนที ่1 รวบรวมรายละเอยีดผลกระทบ สาเหต ุและผูเ้กีย่วขอ้ง 
 ประธานและคณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มประชมุร่วมกันเพือ่ปรกึษาและพจิารณาประเด็นปัญหา

สิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงานทีม่นัียสําคัญ ซึง่สามารถนําขอ้มลูเหลา่นีม้าจาก 

1. การระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน  หมวดที ่2 การ

วางแผน) 

2. การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง (หมวดที ่2 การวางแผน)   

3. การไมป่ฏบิัตติามนโยบายสิง่แวดลอ้มของสํานักงาน ( หมวดที ่1 การบรหิารจัดการ

องคก์าร) 

4. ขอ้รอ้งเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้มจากภายในและภายนอกสํานักงาน 

5. ความประสงคข์องผูบ้รหิารทีจ่ะต่อยอดโครงการสิง่แวดลอ้มเดมิเพือ่เพิม่ศักยภาพใน

การควบคมุการใชท้รัพยากร พลังงาน และการควบคมุ ป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

จากนัน้ดําเนนิการคดัเลอืกประเด็นทีม่นัียสําคญัมากทีส่ดุหรอืประเด็นปัญหาทีสํ่าคัญ เพือ่นําเขา้สู่

การกําหนดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการควบคมุปัญหาดังกลา่ว 
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 ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
 ประธานและคณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มร่วมกันกําหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
ควบคมุปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยยดึหลักการดังนี ้

1. มคีวามเป็นไปไดแ้ละชดัเจน สามารถปฏิบัตไิดจ้รงิ นอกจากนี้ยังควรมีความ
ชัดเจน โดยผูป้ฏิบัติสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกัน และปฏิบัติไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

2. สามารถวดัผลได ้ทําใหส้ามารถรูไ้ดแ้น่ชดัว่าดําเนนิการถงึขัน้ตอนใด และผลของ
การดําเนนิการในแตล่ะขัน้เป็นอยา่งไร บรรลผุลสําเร็จหรอืไม ่

3. สามารถบรรลผุล ในการกําหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายนัน้ไมค่วรกําหนดไวส้งู
เกนิไปจนไมส่ามารถปฏบิตัเิพือ่บรรลตุามวัตถุประสงคท์ีกํ่าหนดไวไ้ด ้ทําใหผู้ป้ฏบิัติ
รูส้กึทอ้แท ้นอกจากนีว้ัตถปุระสงคท์ีด่ตีอ้งสามารถมอบหมายใหผู้ป้ฏบิตันํิาไปปฏบิตั ิ
ได ้สามารถนํามาแยกย่อยเป็นกจิกรรมหลาย ๆ กจิกรรม เพื่อมอบหมายใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งนําไปปฏบิตัติามความรับผดิชอบของตน เพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกันคอื
การบรรลตุามวัตถปุระสงคท์ีกํ่าหนดไว ้

4. สามารถอธบิายได ้มคีวามสมเหตสุมผลและมคีวามเป็นจรงิ ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
5. กรอบระยะเวลา จะตอ้งกําหนดขึน้มาอยา่งเหมาะสมสําหรับการบรรลผุล 

 
 ข ัน้ตอนที ่3 การก าหนดขอบเขตของโครงการ 

1.1 กําหนดขอบเขตของพื้นที่ กจิกรรม อย่างเหมาะสม เพื่อความเฉพาะเจาะจงในการทํา
โครงการ เชน่ ขอบเขตของการดําเนนิการโครงการนี้มุง่เนน้แผนกบัญชแีละแผนกแมบ่า้น 
เป็นตน้ หรอืมุง่เนน้ไปทีก่จิกรรมทีส่นใจภายในสํานักงาน 

1.2 กําหนดขอบเขตของเวลาในการทําโครงการตามความเหมาะสมไม่สัน้และไม่นาน
จนเกนิไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนกจิกรรมและความยากงา่ยของเป้าหมายของโครงการ 

 
 ข ัน้ตอนที ่4 การก าหนดกจิกรรม 
 การกําหนดจํานวนและความเหมาะสมของกจิกรรมมคีวามไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่ับความยากง่ายของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ไดกํ้าหนดขึน้มา แต่ทีสํ่าคัญการกําหนดกจิกรรมที่ขาดไม่ไดม้ดีังต่อไปนี ้
ไดแ้ก ่

1. การจัดเตรยีมทรัยพากรและงบประมาณทีจํ่าเป็นในการทําโครงการ 
2. การสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์อบรม และการขอความรว่มมอื 
3. การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน 
4. การสรปุและประเมนิโครงการ เพือ่พจิารณาถงึความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมาย 
  
 ข ัน้ตอนที ่5 การก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
 การกําหนดผูรั้บผดิชอบไม่มจํีานวนทีแ่น่นอน ขึน้อยูก่ับจํานวนกจิกรรม และความยากง่าย เชน่ 
บางกจิกรรมมคีวามซบัซอ้นและยากต่อการดําเนนิการอาจจําเป็นตอ้งใชผู้รั้บผดิชอบมากกว่า 1 คน หรอื
บางกจิกรรมไมม่คีวามซบัซอ้นอาจใชผู้รั้บชอบเพยีงคนเดยีวได ้นอกจากนี้ ยังตอ้งคัดเลอืกผูรั้บผดิชอบ       
ที่มีความสามารถในกจิกรรมนั้นอย่างแทจ้รงิ เพื่อใหโ้ครงการมีประสทิธภิาพบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
 ข ัน้ตอนที ่6 น าเสนอผูบ้รหิารเพือ่ด าเนนิการอนมุตั ิ
 ประธานสิง่แวดลอ้มนําโครงการเสนอแกผู่บ้รหิารพจิารณาเพือ่อนุมตั ิ
 

 ข ัน้ตอนที ่7 ตดิตามการด าเนนิงานตามโครงการ 

 ผู รั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งติดตามผลการดําเนินการของโครงการอย่างสมํ่าเสมอ                    
เพือ่ตรวจสอบถงึปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในระหว่างดําเนนิโครงการ ซึง่ระยะเวลาอาจกําหนดตาม
ความเหมาะสม และจะตอ้งสรปุผลของการตดิตามการดําเนนิการเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืภาพถา่ย และ
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นําเสนอใหผู้บ้รหิารรับทราบ หากตดิขดัหรอืพบปัญหาและอปุสรรค จะตอ้งดําเนนิการปรับปรงุและหาแนว
ทางการจัดการอยา่งเรง่ดว่น 

 

ตวัอยา่งการเขยีนโครงการสิง่แวดลอ้ม 

“โครงการประหยดัไฟลดการใชพ้ลงังาน” 

1. หลกัการและเหตผุล  

 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตนัิบวันก็ย ิง่ทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้     และใกลต้ัวเรามากขึน้ทุกททีี่

ชัดเจนทีสุ่ดคือวกิฤตพิลังงาน กล่าวคือยิง่ใชส้อยทรัพยากรมากอย่างฟุ่ มเฟือย ทรัพยากรทีม่อียู่ก็ ลด

นอ้ยลง  จงึเป็นความสําคัญอยา่งยิง่ยวดทีจ่ะตอ้งตระหนักและตืน่ตัวกบั สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้    ไม่

เพยีงแค่การคํานงึถงึการใชส้อยในอนาคตเท่านัน้ แต่ตอ้งตระหนักและใชส้อยทรัพยากรธรรมชาตอิยา่ง

ยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลว้นตอ้งใชท้รัพยากร  พลังงาน และก่อใหเ้กิดผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้ม  สํานักงาน มสีว่นในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ การเผาป่า) สูช่ัน้

บรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและปรากฏการณ์โลกรอ้นทีกํ่าลัง

กลายเป็นวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดังนัน้ การจัดการพลังงานใหไ้ดด้จีงึตอ้งมกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและ 

เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ  

2. วตัถปุระสงค ์ 

 2.1  เพือ่ลดการใชพ้ลังงานแสงสว่างภายในอาคารดว้ยหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED tube 

t8 

 2.2  เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลังงานของหน่วยงาน 

 2.3  เพือ่สรา้งคา่นยิมและจติสํานกึของการลดการใชพ้ลังงาน 

3. เป้าหมาย 

ตดิตัง้หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วัตต ์จํานวน  781 หลอด   เพือ่ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าลงใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 85,895.46 หน่วยตอ่ปี  หรอืคดิเป็นเงนิ 183,581.86 บาทตอ่ปี 

4. ขอบเขตโครงการ 

 ดําเนนิการสับเปลีย่นหลอด Fluorescent ขนาด 36 วัตต ์เป็นหลอดประหยัดไฟ LED tube t8 

ขนาด   23 วัตต ์ ทีอ่าคารสํานักงาน 4 ชัน้และพืน้ทีร่อบอาคาร  จํานวน  781  หลอด  โดยม ีระยะเวลา

ดําเนนิการตัง้แตว่ันที ่7 พฤศจกิายน  ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน  2557 

5. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 5.1 สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในจา่ยคา่ไฟในแตล่ะเดอืน 

 5.2 พนักงานมคีวามตระหนักมากขึน้ในการใชพ้ลังงาน 
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6. วธิกีารด าเนนิงาน 

 6.1 ดําเนนิการตดิตัง้หลอดประหยดัไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วตัต ์ ภายในพืน้ทีอ่าคาร 4 ชัน้ 

และพืน้ทีร่อบอาคาร  ประกอบดว้ย 

  -  อาคารสํานักงานชัน้ 1    จํานวน 146  หลอด 

 -  อาคารสํานักงานชัน้ 2    จํานวน  172  หลอด 

 -  อาคารสํานักงานชัน้ 3    จํานวน  190  หลอด 

 -  อาคารสํานักงานชัน้ 4    จํานวน  188  หลอด 

 -  อาคารอยูเ่วรแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง    จํานวน  12  หลอด 

 -  อาคารคลังพัสด ุ       จํานวน  27  หลอด 

 -  อาคารศนูยอ์าหาร     จํานวน  20  หลอด 

 -  พืน้ทีต่า่ง ๆ รอบ ๆ อาคาร    จํานวน  24  หลอด 

 -  ป้อมยาม     จํานวน    2  หลอด 

 

กจิกรรม/ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน 

1.เขา้รับการอบรมวธิกีารตดิตัง้หลอด LED 1 วัน 

2.รับหลอด LED จาก กฟภ. สว่นกลาง  มา

ดําเนนิการ 

7 วัน 

3.  สํารวจชนดิหลอดไฟ และจํานวนโคมไฟ

ภายใน-ภายนอกอาคาร 

1 วัน 

4. ตรวจวดัคา่ความสวา่งภายในหอ้งทํางาน

กอ่นการตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

5. วางแผนการตดิตัง้หลอด LED และ 1 วัน 

6. ตดิตัง้หลอด LED ตามแผนงาน 3 วัน 

7. ตรวจวดัคา่ความสวา่งภายในหอ้งทํางาน

หลังการตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

8. เปรยีบเทยีบผลของคา่ความแสงสวา่งกอ่น-

หลังการปรับปรงุตดิตัง้หลอด LED 

1 วัน 

9. สรปุรายงานผลการตดิตัง้หลอด LED 1 วัน 

 

 5.2 มาตรการลดการใชพ้ลังงานทันทขีองระบบแสงสวา่ง 

1) ปิดไฟแสงสวา่งในชว่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 
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2) เปิดไฟแสงสวา่งเทา่ทีจํ่าเป็นกบัการใชง้าน และปิดทกุครัง้เมือ่เลกิใชง้าน 

3) กําหนดเวลาในการเปิด – ปิดไฟ ใหเ้ป็นไปตามเวลาทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  โดย

ใหห้ัวหนา้งานเป็นผูด้แูลรับผดิชอบ 

4) ทําการเปิด-ปิดมูล่ีใ่หเ้หมาะสม  เพือ่เพิม่แสงสวา่งในหอ้งทํางาน 

 

6.  ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 ตัง้แตว่ันที ่ 7 พฤศจกิายน 2557  -  30  พฤษภาคม  2558 

7.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

      7.1  การตดิตัง้หลอดประหยัดไฟ LED tube t8 ขนาด 23 วัตต ์รับผดิชอบโดยพนักงานแผนก

ปฏบิตักิารและบํารงุรักษา 

 7.2  บคุลากรทกุคนภายในสํานักงาน 

8. งบประมาณ  

 ค่าวัสดุอปุกรณ์หลอดประหยัดไฟ LED tube t8 ขนาด 23  วัตต ์ จํานวน  781  หลอดเป็นเงนิ  

624,800.-บาท (หลอดละ 800.-บาท) 

 ระยะคนืทนุ 3.5 ปี  

9. แผนการด าเนนิงาน 
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วธิปีฏบิตัใิหผ้า่นเกณฑข์องกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 สาเหตแุละปัญหาสิง่แวดลอ้มทีนํ่ามากําหนดเป็นวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายมคีวามสอดคลอ้งกัน 

หรอืมคีวามเป็นไปได ้
 จะตอ้งมรีายงานความคบืหนา้ของโครงการ(ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ 7.1) 
 การใหค้วามรว่มมอืของพนักงาน 
 การบรรลถุงึวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 
 

 
ภาพที ่66 ตัวอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่กีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง 

 

 
ภาพที ่67 ตัวอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อําเภอสนัทราย
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ภาพที ่68  ตวัอยา่งโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม ของสํานักเทศบาลตําบลสอง จังหวดัแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารให ้

คะแนนส านักงานสเีขยีว (Green Office)

ประจ าปี 2559 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office)        1  

         

ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ส านกังานสเีขยีว (Green Office) 

ประจ าปี 2559 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ลว้นตอ้งใชท้รัพยากร พลังงาน และก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ทางสิง่แวดลอ้มทัง้ดา้นขยะและน ้าเสยี ดังนัน้ ส านักงานจงึมสีว่นในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สูช่ัน้บรรยากาศอนัเป็นสาเหตหุลักของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและปรากฏการณ์โลก
รอ้นทีก่ าลังกลายเป็นวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคัญ และสง่ผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทัง้ใน
ประเทศและทั่วโลก กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและ
ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญของการ
จัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยเฉพาะกลุ่มส านักงาน หลักส าคัญของส านักงานสเีขยีว คอืการ
เปลี่ยนพฤตกิรรม  ในส านักงานเพื่อลดการใชพ้ลังงาน และรเิริม่กจิกรรมที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดปรมิาณขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ ้า การน ากลับมาใชใ้หม ่การ
ลดและเลกิใชส้ารเคมอีนัตราย เป็นตน้ 

โครงการศกึษาและพัฒนาเกณฑส์ านักงานสเีขียว (Green Office) เป็นการ
พัฒนาเกณฑ ์ทดสอบเกณฑแ์ละประเมนิผลเพื่อรับรองส านักงานสเีขียวที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิง่แวดลอ้มในส านักงาน 
รองรับการจัดซือ้ จัดจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภาครัฐ 
(Green Procurement) เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากร พลังงานอย่างคุม้ค่าและมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและเพือ่ยกระดับมาตรฐานส านักงาน
ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ พรอ้มขยายการด าเนนิงานสูท่ัง้ภาครัฐและเอกชน อนัจะ
ท าใหเ้กดิลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และเตรยีม
ความพรอ้มสูม่าตรฐานสิง่แวดลอ้มในระดับสากลตอ่ไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่พัฒนาเกณฑ ์และแนวทางการประเมนิส านักงานสเีขยีว (Green Office) 
2.2 เพือ่สง่เสรมิใหส้ านักงานน าเกณฑส์ านักงานสเีขยีว (Green Office) ไป
ประยกุตใ์ช ้ 
2.3 เพือ่ตรวจประเมนิและรับรองส านักงานสเีขยีว (Green Office) ในหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐ เอกชน  
     และหน่วยงานทอ้งถิน่ 
 

3. ขอบขา่ย 
องค์ประกอบของเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ใชแ้นวคิดเรื่องระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม ISO14001 การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซือ้จัดหาที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม การลดของเสีย (Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
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(Pollution Prevention) เป็นหลักในการก าหนดทศิทางการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน
ส านักงานอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยเกณฑท์ัง้หมด 7 หมวด ดังนี ้

 

หมวด รายละเอยีด น า้หนกั (รอ้ย
ละ) 

1 การบริหารจดัการองค์การ  (Organization 
Management) 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
1.2 การวางแผนการด าเนนิงาน  
(การระบุประเด็นและการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้ม

และการใชท้รัพยากร, กฏหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง, 
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที)่ 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

15 

2 การด าเนนิงาน Green Office 
2.1 การสือ่สารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
2.2 การจัดประชมุและนทิรรศการ 
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านักงาน 
2.4 การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
2.5 การขนสง่และการเดนิทาง 

20 

3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร (Energy and 
Resource) 

3.1 การใชพ้ลังงาน  
3.2 การใชน้ ้า 
3.2 ทรัพยากรอืน่ ๆ 

15 

4 การจดัการของเสยี (Waste and Waste water 
Management) 

4.1 การจัดการของเสยีในส านักงาน 
4.2 การจัดการน ้าเสยีในส านักงาน 

10 

5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน 
(Indoor & Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 
5.2 แสง 
5.3 เสยีง 
5.4 ความน่าอยู ่

15 

6 การจดัซือ้และจดัจา้ง (Green Procurement) 
     6.1 การจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจัดจา้งใน
ส านักงาน 

15 

7 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual 
Improvement) 

7.1 โครงการและกจิกรรม 

10 

 รวม 100 
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การใหค้ะแนนจะพจิารณาถงึสภาพพื้นที่ การปฏบิัตดิา้นการดูแลสิง่แวดลอ้ม 
ความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดจ้ากการค านวณและการลด
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกในส านักงาน ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลในแต่ละขอ้ยอ่ย 
โดยคณะกรรมการใหค้ะแนนทัง้หมด 5 ระดับ ดังนี ้
 

คะแนน ค าอธบิาย 

0 

- ไมม่กีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน  
- ไมม่กีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
- ไมม่กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- ไมม่เีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน  
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

0.25 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับพอใช ้
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับพอใช ้
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดับพอใช ้
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับ

พอใช ้
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดับพอใช ้

0.50 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับปานกลาง 
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับปานกลาง 
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดับปานกลาง 
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับ

ปานกลาง 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่น

ในระดับปานกลาง 

0.75 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดับด ี
- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นบางสว่นในระดับด ี
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดับด ี
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิาน เป็นบางสว่นในระดับด ี
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มเป็น

บางสว่นในระดับด ี

1.00 

- มกีารจัดการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบรูณ์และ
เหมาะสม 

- มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

อยา่งดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 
- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคมุการปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบรูณ์

และเหมาะสม 
- บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งดี

มากสมบรูณ์และเหมาะสม 
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4. บทนยิาม 
1. ส านกังาน (Office)  
หมายถึง สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ 
รัฐวสิาหกจิ และเอกชนทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูท้ างานหรือผู ้
ประกอบอาชีพใชเ้ป็นที่ปฏิบัติงานดา้นเอกสารดา้นการประชุมและการจัด
นทิรรศการ รวมไปถงึพื้นที่ใชป้ระโยชน์อืน่ๆภายในที่มกีจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกับ
ส านักงาน ไดแ้ก ่พืน้ทีรั่บประทานอาหาร พืน้ทีป่ระกอบอาหาร หอ้งน ้า ลานจอดรถ 
พืน้ทีร่องรับของเสยี ระบบบ าบดัของเสยี เป็นตน้ 
2. การน ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle)  
หมายถงึ การจัดการวัสดุเหลอืใช ้โดยน าไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพือ่ให ้
เป็นวัสดุใหม่แลว้น ากลับมาใชไ้ดอ้กี ซึง่วัสดุทีผ่่านการแปรสภาพนัน้อาจจะเป็น
ผลติภณัฑเ์ดมิหรอืผลติภณัฑใ์หมก่็ได ้
3. การน ากลบัมาใชซ้ า้ (Reuse)  
หมายถงึ การจัดการวัสดุเหลอืใช ้โดยทีย่ังไมผ่่านกระบวนการแปรสภาพ กลับมา
ใชใ้หม ่
4. ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-Product)  
หมายถงึ สนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยทีีใ่สใ่จกับ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จากการคัดเลอืกวัตถุดบิในการผลติ 
การเลอืกใชพ้ลังงานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่ใหก้ระบวนการผลติสนิคา้
หรอืผลติภณัฑนั์น้ๆ ใชพ้ลังงานจากน ้าและไฟฟ้าในการผลติอยา่งคุม้ค่ามากทีส่ดุ 
จนกระทั่งเสร็จสมบรูณ์เป็นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์รอการบรรจุลงในหบีห่อและบรรจุ
ภัณฑส์ าหรับเตรยีมการขนส่งและจัดจ าหน่ายใหก้ับตลาดผูบ้รโิภคต่อไป รวมถงึ
การจัดการซากผลติภณัฑนั์น้อยา่งถกูวธิ ี
5. ส านกังานสเีขยีว (Green Office) 
หมายถึง ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด โดยการใชท้รัพยากรและพลังงานอยา่งรูคุ้ณค่า มแีนวทาง
ในการจัดการของเสียอย่างมีประสทิธภิาพรวมไปถงึการเลือกใชว้ัสดุ อุปกรณ์ 
เครือ่งใชส้ านักงานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และทีส่ าคัญจะตอ้งปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกออกมาในปรมิาณต ่า  
6.หลกัเกณฑ ์ 
หมายถงึ ขอ้ก าหนดทีส่ านักงานจะตอ้งมหีรอืตอ้งปฏบิตั ิ
7.นวตักรรม (Innovation)  
หมายถงึ การน าสิง่ใหม ่ๆ อาจเป็นแนวความคดิ กระบวนการ หรอื สิง่ประดษิฐใ์หม ่
ๆ ทีย่ังไม่เคยมใีชม้ากอ่น หรอืเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดมิทีม่อียู่แลว้ให ้
ทันสมยั และไดผ้ลดมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูกวา่เดมิ  

 
8.การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous Improvement) 
หมายถงึ การปรับปรุงเล็กๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอยา่งต่อเนื่อง ค่อย
เป็นคอ่ยไปในการปรับปรงุจากมาตรฐานเดมิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ รวมถงึการปรับปรุงการ
ท างานประจ าวันใหด้ยี ิง่ขึน้ 
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5. หลกัเกณฑก์ารก าหนดคุณสมบตัขิองส านกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการส านกังานสี

เขยีว 
ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

จากทอ้งถิน่ทีส่ถานประกอบการของส านักงานนัน้ตัง้อยู ่
 

6. สทิธปิระโยชนส์ าหรบัส านกังานทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิและผ่านเกณฑข์อง
โครงการส านกังานสเีขยีว 

1. โล่แสดงระดับมาตรฐานส านักงานสเีขยีว จากกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
อายกุารรับรองเป็นเวลา 2 ปี 

2. ประกาศนยีบตัรจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม อายกุารรับรองเป็นเวลา 2 
ปี 

3. ผลประโยชน์การเขา้ร่วมโครงการฯ ท าใหส้ านักงานสามารถลดตน้ทุนจากการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพตามแนวปฏบิัตทิีด่ ีมภีาพลักษณ์ทีด่ใีนการร่วม
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานให ้
ส านักงานเป็นส านักงานสเีขยีว และเตรยีมความพรอ้มสูก่ารประเมนิมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม
ระดับสากล 

 
7. แนวทางการตรวจประเมนิโครงการส านกังานสเีขยีว 

1. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานตา่งๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรอื
รายงานตา่งๆ ซึง่สถานประกอบการจัดเตรยีมไว ้เชน่ ความถกูตอ้งของการจัดตัง้ของสถาน
ประกอบการ นโยบายและเป้าหมายในการด าเนนิงาน การด าเนนิงานต่างๆ เอกสารการ
จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและพลังงาน เชน่ รายงานคุณภาพ
น ้าเสยี การจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน รายงานการเขา้ร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานอืน่ๆ 
เป็นตน้ 

2. การตรวจประเมนิพืน้ที ่โดยพจิารณาและประเมนิสภาพพืน้ที ่ทางกายภาพ 
ไดแ้ก ่การจัดการพืน้ที ่ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและ
ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นตน้ 

3. การสมัภาษณ์ โดยสมัภาษณ์และประเมนิขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ เชน่ 
แนวคดิดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์พลังงาน จติส านกึของพนักงาน เป็นตน้ 
8. ระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ส านกังานสเีขยีว 

เกณฑก์ารประเมนิส านกังานสเีขยีว 
(คะแนน) 

ระดับทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดับเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดับทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ไมผ่า่นการรับรอง ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60 

หมายเหต ุ 1. หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดับทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  

2. ระดับคะแนนของเกณฑก์ารประเมนิส านักงานสเีขยีว อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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9. ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office) 
หมวดที ่1 การบรหิารจดัการองคก์าร(Organization Management)
  
1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม  

 ส านักงานจะตอ้งก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม เพือ่แสดงถงึทัศนวสิัย ความตัง้ใจ 
มุง่มัน่ และหลักการในการท างานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวม นโยบายจงึเป็นกรอบ
ส าหรับการด าเนินการของส านักงาน ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมาย และเกณฑก์าร
ปฏบิัตใิหเ้ป็นส านักงานสเีขยีวของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และปรับปรุงใหก้าร
จัดการสิง่แวดลอ้มดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง นโยบายสิง่แวดลอ้มทีด่จีะตอ้งม ี ความชดัเจน และ
ง่ายต่อการอธบิายแก่พนักงานในส านักงาน รวมถงึบุคคลภายนอกและผูส้นใจทั่วๆไป 
พรอ้มทัง้สามารถปรับเปลีย่นใหท้ันสมัยต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ สะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะและ
ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเผยแพร่แก่บคุลากรภายในและสาธารณะใหรั้บทราบทั่วถงึ
กนั  
  

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง และส ารวจการนโยบายสิง่แวดลอ้มทีม่กีารก าหนด ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การ
ก าหนด
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม
จาก
ผูบ้รหิาร
ระดับสงู 

มกีาร
ก าหนด
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม
แตย่งัไมม่ี
การอนุมตัิ
จาก
ผูบ้รหิาร 

มกีาร
ก าหนด
นโยบาย
อยา่งเป็น
ลายลกัษณ์
อกัษรและ
ผูบ้รหิาร
ระดับสงู
อนุมตัแิต่
ยงัไมม่กีาร
ขบัเคลือ่น 

มกีาร
ก าหนด
นโยบาย
อยา่งเป็น
ลายลกัษณ์
อกัษรและ
ผูบ้รหิาร
ระดับสงู
อนุมตั ิแตม่ี
การ
ขบัเคลือ่น
ไมช่ดัเจน 
หรอืมกีาร
ขบัเคลือ่น
เป็น
บางสว่น 

มกีาร
ก าหนด
นโยบาย
อยา่งเป็น
ลายลกัษณ์
อกัษรและ
ผูบ้รหิาร
ระดับสงู
อนุมตั ิและ
มกีารขบั
เคลือ่นที่
ชดัเจน 

2. 
รายละเอยีด
ในนโยบาย
ระบุ
สอดคลอ้ง
ตามทีก่ าหนด
ในเอกสาร
คูม่อื 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน
นโยบายไม่
เกีย่วขอ้ง
กบัการ
จัดการ
สิง่แวดลอ้ม
ใน
ส านักงาน 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน
นโยบายไม่
ครบตามที่
คูม่อืระบไุว ้
ครอบคลมุ
นอ้ยกวา่ 
50% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน
นโยบายไม่
ครบถว้น
ตามทีคู่ม่อื
ระบไุว ้
ครอบคลมุ
ประมาณ 
50-70% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน
นโยบายไม่
ครบถว้น
ตามทีคู่ม่อื
ระบไุว ้
ครอบคลมุ
มากกวา่ 
70% 

รายละเอยีด
ทีร่ะบใุน
นโยบาย
ครบถว้น
ตามทีคู่ม่อื
ระบไุว ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3.การ
ก าหนด
ความถีใ่น
การทบทวน
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
ก าหนดการ
ทบทวน
นโยบาย 

มกีาร
ก าหนด
ความถีไ่ม่
เหมาะสม 
(ไมม่กีาร
ทบทวนใน
รอบ
ระยะเวลา 1 
ปี) 

มกีาร
ก าหนด
ความถี่
อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้
หรอื
มากกวา่ปี
ละ 1 ครัง้ 
แตย่งัไมม่ี
การทบทวน 

มกีาร
ก าหนด
ความถี่
อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 
หรอื
มากกวา่ปี
ละ 1 ครัง้ 
แตม่กีาร
ทบทวนชา้
กวา่ที่
ก าหนด 

มกีาร
ก าหนด
ความถี่
อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 
หรอื
มากกวา่ปี
ละ 1 ครัง้ 
และมกีาร
ทบทวน
ตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
1.2 การวางแผนการด าเนนิงาน (Planing) 
ส านักงานจะตอ้งวางแผนด าเนินงานเพื่อ เป็นการก าหนดกจิกรรมหรือวธิีการ

ปฏบิัต ิเพื่อควบคุมผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้ในส านักงาน โดยการวางแผน
ด าเนนิงานมรีายละเอยีดทีต่อ้งปฏบิตั ิดังนี้  

1. การระบปุระเด็นและประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 
2. กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
3. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที ่

  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดังนี ้

1. การระบปุระเด็นและประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร  

 การระบแุละประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากร  เพือ่พจิารณาปัญหา
สิง่แวดลอ้มและใชท้รัพยากรทีม่นัียส าคัญ เพือ่จัดหาแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง 
จากนัน้จะด าเนนิการคน้หากฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่มาใช ้

เป็นเกณฑใ์นการควบคุมปัญหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลังงาน รวมไปถงึการ
แตง่ตัง้อ านาจ หนา้ทีแ่ละ ความรับผดิชอบ  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง ความครบถว้นของประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้มที่ระบุในเอกสาร และปัญหา
สิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากรภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.ก าหนด
แนวทางและ
ผูร้บัผดิชอบ 
ในการจดัการ
ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม, 
การใช้

ทรพัยากร
และพลงังาน 
พรอ้มระบุ
ประเมนิถงึ
ความส าคญั 
และจดัท า
เป็นเอกสาร 

ไมม่กี าหนด
แนวทาง
และ
ผูรั้บผดิชอบ 
ในการ
จัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม, 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน 
พรอ้มไม่
ระบปุระเมนิ
ถงึ
ความส าคญั 
และไม่
จัดท าเป็น
เอกสาร 

มกีาร
ก าหนด
แนวทาง
และ
ผูรั้บผดิชอบ 
ในการ
จัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
, การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน 
หรอืมกีาร
จัดท าเป็น
เอกสาร 
และมกีาร
เซน็ตอ์นุมตั ิ
แต่
ผูรั้บผดิชอบ
มคีวาม
เขา้ใจนอ้ย
กวา่ 50% 

มกีาร
ก าหนด
แนวทาง
และ
ผูรั้บผดิชอบ 
ในการ
จัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
, การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน
อยา่ง
เหมาะสม มี
การจัดท า
เป็นเอกสาร 
และมกีาร
เซน็ตอ์นุมตั ิ
แต่
ผูรั้บผดิชอบ
มคีวาม
เขา้ใจ
ประมาณ 
50-70% 

มกีาร
ก าหนด
แนวทาง
และ
ผูรั้บผดิชอบ 
ในการ
จัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
, การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน
อยา่ง
เหมาะสม มี
การจัดท า
เป็นเอกสาร 
และมกีาร
เซน็ตอ์นุมตั ิ
แต่
ผูรั้บผดิชอบ
มคีวาม
เขา้ใจ
มากกวา่ 
70% 

มกีาร
ก าหนด
แนวทาง
และ
ผูรั้บผดิชอบ 
ในการ
จัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
, การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน มี
การจัดท า
เป็นเอกสาร 
และมกีาร
เซน็ตอ์นุมตั ิ
ผูรั้บผดิชอบ
รูจ้ัก และ
เขา้ใจ
หนา้ทีข่อง
ตนเองเป็น
อยา่งด ีและ
มกีาร
ก าหนดการ
ทบทวน
อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

2.ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช้

ทรพัยากร
และพลงังาน 
จะตอ้ง
วเิคราะหใ์ห้
ครอบคลมุถงึ
เหตกุารณ์
ปกต ิผดิปกต ิ
และฉุกเฉนิ 

ไมม่กีารระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน 

มกีารระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน 
ไมค่รบทัง้ 
3 สภาวะ 
หรอื 2 
สภาวะตาม
ความ
เหมาะสม
กบัโอกาส

มกีารระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 
3 สภาวะ 
หรอื 2 
สภาวะตาม
ความ
เหมาะสม
กบัโอกาส
ในการเกดิ
ปัญหา แต่
การระบุ
ปัญหา

มกีารระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 
3 สภาวะ 
หรอื 2 
สภาวะตาม
ความ
เหมาะสม
กบัโอกาส
ในการเกดิ
ปัญหา แต่
การระบุ
ปัญหา

มกีารระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้นทัง้ 
3 สภาวะ 
หรอื 2 
สภาวะตาม
ความ
เหมาะสม
กบัโอกาส
ในการเกดิ
ปัญหา และ
การระบุ
ปัญหา
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ในการเกดิ
ปัญหา 
และ/หรอื
การระบุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ไม่
ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม
หลกัของ
ส านักงาน 
มกีารระบุ
และประเมนิ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
กจิกรรม
หลกัใน
ส านักงาน 
 

สิง่แวดลอ้ม
ไม่
ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม
หลกัของ
ส านักงาน 
มกีารระบุ
และประเมนิ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 
50-70% 
ของ
กจิกรรม
หลกัใน
ส านักงาน 

สิง่แวดลอ้ม
ไม่
ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม
หลกัของ
ส านักงาน 
มกีารระบุ
และประเมนิ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
70% ของ
กจิกรรม
หลกัใน
ส านักงาน 

สิง่แวดลอ้ม
ครอบคลมุ
ทกุกจิกรรม
หลกัของ
ส านักงาน 

3.ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช้

ทรพัยากร
และพลงังาน
ทีม่ ี
ความส าคญั
มากไดร้บั
การจดัการ 

ไมม่กีาร
จัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงาน 

มกีารจัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงานทีม่ี
ความส าคญั
มาก อยู่
ในชว่งของ
การ
ด าเนนิงาน
นอ้ยกวา่ 
50% 

มกีารจัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงานทีม่ี
ความส าคญั
มาก อยู่
ในชว่งของ
การ
ด าเนนิงาน
ประมาณ 
50-70% 

มกีารจัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงานทีม่ี
ความส าคญั
มาก อยู่
ในชว่งของ
การ
ด าเนนิงาน
มากกวา่ 
70% 

มกีารจัดการ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช ้

ทรัพยากร
และ
พลังงานทีม่ี
ความส าคญั
มาก 
สมบรูณ์ 

 
2. กฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ส านักงานจะตอ้งมกีารรวบรวมกฎหมาย และขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มที่
เกี่ยวขอ้งกับส านักงานใหค้รบถว้น  เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์เบื้องตน้ในการจัดการทางดา้น
สิง่แวดลอ้มที่ส านักงานจะตอ้งปฏบิัตติามใหไ้ด ้โดยแต่ละส านักงานจะตอ้งรูถ้งึปัญหา
สิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้ เพื่อทราบว่ามีกฎหมายใดเกี่ยวขอ้ง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับค่า
มาตรฐานมลพษิทางน ้า กฎหมายเกีย่วกับการจัดการขยะ เป็นตน้ รวมทัง้จะตอ้งมกีาร
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ทบทวนและแกไ้ขรายการกฎหมายสิง่แวดลอ้มใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ สดุทา้ยแลว้ส านักงาน
จะตอ้งน ากฎหมายสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งนัน้ไปพจิารณาในการน าไปปฏบิัต ิปรับปรุง 
พัฒนาและรักษาไวซ้ ึง่ระบบจัดการสิง่แวดลอ้ม 
 ส านักงานจะตอ้งมีการป้องกันและการเตรียมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน เพื่อลด
ผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การก าหนดการป้องกันและ
แผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉนิจะตอ้งจัดท าวธิกีารป้องกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉนิ ซึง่
ตอ้งมกีารตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในส านักงานและด าเนินการฝึกซอ้มตามแผน 
และมกีารทบทวน และปรับปรุงแกไ้ข เพือ่เตรยีมรับกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทัน
การณ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ในการจัดท า ความครบถว้น และการปฏบิัตติามรายการกฎหมาย เตรยีมพรอ้ม
ตอ่สภาวะฉุกเฉนิ ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การจดัท า
รายการ
กฎหมายและ
บอกถงึแหลง่
ทีค่น้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะใน
การควบคมุ
ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
จัดท า
รายการ
กฎหมาย
และบอกถงึ
แหลง่ที่
คน้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะ
ในการ
ควบคมุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจัดท า
รายการ
กฎหมาย
และบอกถงึ
แหลง่ที่
คน้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะ
ในการ
ควบคมุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
แตย่งัไม่
ครบถว้น 
และ/หรอืไม่
มกีาร
ประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมาย 

มกีารจัดท า
รายการ
กฎหมาย
และบอกถงึ
แหลง่ที่
คน้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะ
ในการ
ควบคมุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้น แต่
การประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมายแต่
ไมค่รบถว้น 
ไมม่ี
หลกัฐาน
ของการ
ประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมาย 

มกีารจัดท า
รายการ
กฎหมาย
และบอกถงึ
แหลง่ที่
คน้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะ
ในการ
ควบคมุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้น
ทัง้หมด มี
การประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมาย
ครบถว้น แต่
หลกัฐาน
ของการ
ประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมายมี
ไมค่รบถว้น 

มกีารจัดท า
รายการ
กฎหมาย
และบอกถงึ
แหลง่ที่
คน้หา
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
กบัลกัษณะ
ในการ
ควบคมุ
ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ครบถว้น
ทัง้หมด มี
การประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมาย
ครบถว้น 
และมี
หลกัฐาน
ของการ
ประเมนิ
ความ
สอดคลอ้ง
ของ
กฎหมาย
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ครบถว้น 
และ
กฎหมายมี
ความ
ทันสมยั 

2.การ
ก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ
ในการคน้หา
รายการ
กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งไว้
อยา่ง
เหมาะสม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ
คน้หา
กฎหมาย 

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ
คน้หา
กฎหมาย มี
ความ
เหมาะสม 
แตย่งัขาด
ความเขา้ใจ 

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ
คน้หา
กฎหมาย มี
ความ
เหมาะสม มี
ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งด ี
แตไ่มม่กีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การคน้หา
กฎหมายที่
ทันสมยั 

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ
คน้หา
กฎหมาย มี
ความ
เหมาะสม มี
ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งด ี
แตก่าร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การคน้หา
กฎหมายที่
ทันสมยัที่
เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร
ปฏบิตัติาม 

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ
คน้หา
กฎหมาย 
และมคีวาม
เขา้ใจเป็น
อยา่งด ีมี
การก าหนด
ระยะเวลาใน
การคน้หา
กฎหมายที่
ทันสมยัที่
เหมาะสม
และมกีาร
ปฏบิตัติาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.การซอ้ม
ดบัเพลงิและ
ตรวจเช็ค
อปุกรณ์
ดบัเพลงิ
ตา่งๆ เชน่ ถงั
ดบัเพลงิ 
สญัญาณแจง้
เหตเุพลงิ
ไหมแ้ละการ
ก าหนด
ความถีใ่น
การ
ตรวจสอบ  

     

3.1 การซอ้ม
ดบัเพลงิและ
การก าหนด

ไมเ่คยมกีาร
ซอ้ม
ดับเพลงิ 

มกีารซอ้ม
ดับเพลงิ 
ตามความถี่

มกีารซอ้ม
ดับเพลงิ 
ตามความถี่

มกีารซอ้ม
ดับเพลงิ 
ตามความถี่

มกีารซอ้ม
ดับเพลงิ 
ตามความถี่
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ความถีใ่น
การ
ตรวจสอบ 

และ/หรอื 
การซอ้ม
อพยพหนี
ไฟหรอืมี
การ
ด าเนนิการ
มาเป็นระยะ
เวลานาน 
มากกวา่ 1 
ปี 

ทีก่ าหนด 
พนักงาน
ไดรั้บการ
ฝึกอบรม
เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม
ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนินอ้ย
กวา่ 40% 
ของจ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
และ
พนักงานทกุ
คนไดรั้บ
การซอ้ม
อพยพหนี
ไฟ 

ทีก่ าหนด 
พนักงาน
ไดรั้บการ
ฝึกอบรม
เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม
ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ 40-
70% ของ
จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
และ
พนักงานทกุ
คนไดรั้บ
การซอ้ม
อพยพหนี
ไฟ 

ทีก่ าหนด 
พนักงาน
ไดรั้บการ
ฝึกอบรม
เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม
ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
และ
พนักงานทกุ
คนไดรั้บ
การซอ้ม
อพยพหนี
ไฟ 

ทีก่ าหนด 
พนักงาน
ทัง้หมด
ไดรั้บการ
ฝึกอบรม
เรือ่งการ
เตรยีมพรอ้ม
ตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิ  
และ
พนักงานทกุ
คนไดรั้บ
การซอ้ม
อพยพหนี
ไฟ 

3.2 การ
จดัท าแผน
ฉุกเฉนิ
ภายใน
ส านกังาน 

ไมม่แีผน
ฉุกเฉนิ 

มแีผน
ฉุกเฉนิแต่
ไมเ่ป็น
ปัจจบุนัและ
ไมเ่หมาะสม 
พนักงาน
เขา้ใจแผน
ฉุกเฉนินอ้ย
กวา่ 50% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มแีผน
ฉุกเฉนิที่
เป็นปัจจบุนั
และมคีวาม
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
เขา้ใจแผน
ฉุกเฉนิ 
ประมาณ  
50-70 % 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มแีผน
ฉุกเฉนิที่
เป็นปัจจบุนั
และมคีวาม
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
เขา้ใจแผน
ฉุกเฉนิ
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มแีผน
ฉุกเฉนิที่
เป็นปัจจบุนั
และมคีวาม
เหมาะสม 
พนักงาน
เขา้ใจแผน
ฉุกเฉนิเป็น
อยา่งด ี

3.3 การ
ตรวจเช็ค
อปุกรณ์
ดบัเพลงิ
ตา่งๆ เชน่ ถงั
ดบัเพลงิ 
สญัญาณแจง้
เหตเุพลงิ
ไหมแ้ละ
ความเขา้ใจ

ไมม่ี
ตรวจสอบ
อปุกรณ์
ดับเพลงิ
ตา่งๆ 

มกีาร
ตรวจเชค็
อปุกรณ์
ดับเพลงิ
ตา่งๆ ตาม
ความถีท่ี่
ก าหนด แต่
ไม่
สม า่เสมอ 
และ/หรอื

มกีาร
ตรวจเชค็
อปุกรณ์
ดับเพลงิ
ตา่งๆตาม
ความถีท่ี่
เหมาะสม
อยูเ่ป็น
ประจ า 
ตามที่

มกีาร
ตรวจเชค็
อปุกรณ์
ดับเพลงิ
ตา่งๆตาม
ความถีท่ี่
เหมาะสม
อยูเ่ป็น
ประจ า 
ตามที่

มกีาร
ตรวจเชค็
อปุกรณ์
ดับเพลงิ
ตา่งๆตาม
ความถีท่ี่
เหมาะสม
อยูเ่ป็น
ประจ า 
ตามที่
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ของพนกังาน
ในการใชถ้งั
ดบัเพลงิ 

พนักงาน
ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง
ดับเพลงิ 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

ก าหนด แต่
พนักงาน
ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง
ดับเพลงิ 
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

ก าหนด 
พนักงาน
ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง
ดับเพลงิ 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

ก าหนด 
พนักงานทกุ
คนทีสุ่ม่
สอบถาม 
ทราบถงึ
วธิกีารใชถ้ัง
ดับเพลงิ 

 

3. การก าหนดอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ พจิารณาการใหค้ะแนน
จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 
ศักยภาพ ในการด าเนนิระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง และส ารวจการก าหนดอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบ ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การ
ประกาศ
แตง่ต ัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มท ัง้ระบุ
หนา้ที่
รบัผดิชอบ 

ไมม่กีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้
ระบหุนา้ที่
รับผดิชอบ 

มกีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
แตไ่มไ่ดรั้บ
การอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร
ระดับสงู 

มกีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้
ระบหุนา้ที่
รับผดิชอบ
และไดรั้บ
การอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร
ระดับสงู แต่
ยงัไม ่
เพยีงพอตอ่
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 

มกีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
พรอ้มทัง้
ระบหุนา้ที่
รับผดิชอบ
และไดรั้บ
การอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร
ระดับสงู มี
ความ
เพยีงพอตอ่
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
แตก่าร
ก าหนด
หนา้ที่
รับผดิชอบ
ไมม่คีวาม
ชดัเจน 

มกีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้
ประธาน, 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
และไดรั้บ
การอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร
ระดับสงู มี
ความ
เพยีงพอตอ่
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
และการ
ก าหนด
หนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบมี
การระบุ
อยา่งชดัเจน 
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. ความ
เหมาะสมใน
การแตง่ต ัง้
ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทีม่กีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้ไมม่ี
ความ
เหมาะสม 

ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทีม่กีาร
ประกาศ
แตง่ตัง้ มี
เหมาะสม
นอ้ยกวา่ 
50% จาก
จ านวน
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม
เหมาะสม
ประมาณ  
50-70 % 
จากจ านวน
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม
เหมาะสม
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม
เหมาะสม 
100% จาก
จ านวน
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด 

3. ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
มคีวาม
เขา้ใจในการ
ด าเนนิการ
จดัการ
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่คีวาม
เขา้ใจใน
อ านาจ 
หนา้ที ่และ
ความ
รับผดิชอบ
ของตนเอง 
ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 

มคีวาม
เขา้ใจใน
อ านาจ 
หนา้ที ่และ
ความ
รับผดิชอบ
ของตนเอง 
ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 
นอ้ยกวา่ 
50% จาก
การสุม่
สอบถาม
ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม
เขา้ใจใน
หนา้ทีข่อง
ตนเอง 
ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 
ประมาณ 
50-70% 
จากการสุม่
สอบถาม
ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม
เขา้ใจใน
หนา้ทีข่อง
ตนเอง
ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 
มากกวา่ 
70% จาก
การสุม่
สอบถาม
ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มคีวาม
เขา้ใจใน
หนา้ทีข่อง
ตนเอง
ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 
100% จาก
การสุม่
สอบถาม
ประธาน 
คณะกรรมก
ารหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
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1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
ส านักงานจะตอ้งท าการทบทวนของฝ่ายบรหิาร ซึง่ถอืเป็นสว่นจ าเป็นอยา่งยิง่ที่

ผูบ้รหิารจะไดท้ราบความคืบหนา้รวมทัง้ปัญหาที่เกดิขึน้ในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม
ภายในส านักงาน ทัง้นี้เพื่อเป็นการปรับปรุงประสทิธภิาพ หรือสรา้งความสะดวกและ 
พจิารณาถงึความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้การใหก้ารสนับสนุนของพนักงานในสว่นที่
ตอ้งการความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ และยงัแสดงใหพ้นักงานเห็นว่า ผูบ้รหิารยังใหค้วามส าคัญ
และสนใจในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน อยู่ซ ึง่ท าใหร้ะบบยังด ารงอยู่
อยา่งเหมาะสม เป็นตัวอยา่งทีด่สี าหรับพนักงานในการเอาใจใสร่ะบบการจัดการดังกล่าว 
และท าใหร้ะบบการจัดการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดท้ าขึน้นัน้มกีารพัฒนาไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง
อยา่งตอ่เนือ่ง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ผลของการทบทวนฝ่ายบรหิาร รายงานการประชมุ  ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี้ 
 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ประธาน
คณะกรรมกา
รสิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ ี่
เก ีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
ปญัหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องคก์ร และมี
วสิยัทศัน ์

ประธาน
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไม่
ทราบถงึ
ปัญหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องค ์และไม่
มวีสิยัทศัน์
และ/
หรอืไมพ่บ
หลกัฐาน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม 

ประธาน
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
ปัญหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องคก์ร มี
วสิยัทศันใ์น
การ
ด าเนนิการ
ปรับปรงุ
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
และพบ
หลกัฐาน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม 
แตว่าระการ
ประชมุไม่
ครบถว้น

ประธาน
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
ปัญหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องคก์ร มี
วสิยัทศันใ์น
การ
ด าเนนิการ
ปรับปรงุ
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
และพบ
หลกัฐาน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม 
แตว่าระการ
ประชมุไม่
ครบถว้น

ประธาน
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
ปัญหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องคก์ร มี
วสิยัทศันใ์น
การ
ด าเนนิการ
ปรับปรงุ
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
และพบ
หลกัฐาน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม 
แตว่าระการ
ประชมุไม่
ครบถว้น

ประธาน
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม
หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
ปัญหา 
อปุสรรค จดุ
แข็งและ
จดุออ่นของ
องคก์ร และ
มวีสิยัทศัน์
ในการ
ด าเนนิการ
ปรับปรงุ
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง
และพบ
หลกัฐาน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมก
าร
สิง่แวดลอ้ม  
วาระการ
ประชมุ
ครบถว้น
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ตามที่
ก าหนด 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
วาระการ
ประชมุตาม
คูม่อืการ
ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว
(Green 
Office) 

ตามที่
ก าหนด 
ประมาณ 
50-70% 
ของวาระ
การประชมุ
ตามคูม่อื
การประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว
(Green 
Office) 

ตามที่
ก าหนด 
มากกวา่ 
70% ของ
วาระการ
ประชมุตาม
คูม่อืการ
ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว
(Green 
Office) 

ตามที่
ก าหนดใน
คูม่อืการ
ประเมนิ
ส านักงานสี

เขยีว
(Green 
Office) 

2. การเขา้
รว่มการ
ประชุม
ทบทวนฝ่าย
บรหิารของ
ผูบ้รหิาร 

ไมเ่คยเขา้
รว่มการ
ประชมุ 

เขา้รว่มการ
ประชมุ 
นอ้ยกวา่ 
25% จาก
การประชมุ
ทัง้หมด 

เขา้รว่มการ
ประชมุ 
ประมาณ 
50-70% 
จากการ
ประชมุ
ทัง้หมด 

เขา้รว่มการ
ประชมุ 
มากกวา่ 
70% จาก
การประชมุ
ทัง้หมด 

เขา้รว่มการ
ประชมุทกุ
ครัง้ 

3.แนวคดิจาก
ผูบ้รหิารใน
การประชุม
ทบทวนฝ่าย
บรหิาร 

ไมเ่คยให ้
แนวคดิหรอื
ขอ้เสนอแน
ะตา่งๆใน
การประชมุ 

ใหแ้นวคดิ
หรอื
ขอ้เสนอแน
ะตา่งๆใน
การประชมุ 
แตไ่มท่กุ
ครัง้ นอ้ย
กวา่ 50% 
จากการ
ประชมุ
ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ
หรอื
ขอ้เสนอแน
ะตา่งๆใน
การประชมุ 
แตไ่มท่กุ
ครัง้ 
ประมาณ 
50-70% 
จากการ
ประชมุ
ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ
หรอื
ขอ้เสนอแน
ะตา่งๆใน
การประชมุ 
แตไ่มท่กุ
ครัง้ 
มากกวา่ 
70% จาก
การประชมุ
ทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิ
หรอื
ขอ้เสนอแน
ะตา่งๆใน
การประชมุ
ทกุครัง้ 

 
หมวดที ่2 การด าเนนิงาน Green Office 
 2.1 การสือ่สารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ส านักงานจะตอ้งด าเนนิการสือ่สารดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่การประชาสัมพันธ ์ชีแ้จง

ข่าวสาร แลกเปลีย่นขอ้มูลในแต่ละระดับของส านักงาน ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกัน 
รับรูข้า่วสารดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มทีท่ันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถงึการสรา้ง
ความรว่มมอืในการจัดการสิง่แวดลอ้มในส านักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถงึการเปิดชอ่ง
เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ ส านักงานจะตอ้งฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม กอ่ใหเ้กดิความสามารถและ
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ศักยภาพทีด่ใีนการจัดการสิง่แวดลอ้มของส านักงาน ไดแ้ก ่การจัดการขยะ การจัดการน ้า
เสยี การใชท้รัพยากรและพลังงาน การป้องกนัและเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ เป็นตน้ 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง ความเหมาะสมของเรื่องที่ท าการสื่อสารและหลักสูตรในการฝึกอบรม และ
ประสทิธภิาพของการสือ่สาร ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
ก าหนด
วธิกีาร
สือ่สารดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ของ
ส านกังาน 
พรอ้มการ
ส ารวจชอ่ง
การสือ่สาร 

ไมม่กีาร
ก าหนด
ชอ่งทาง
การสือ่สาร
ดา้น
สิง่แวดลอ้
มใหบ้คุคล
ภายใน
ส านักงาน
และ
ภายนอก
รับทราบ 
และไมม่ี
การสือ่สาร
ใดๆ 

มกีาร
ก าหนด
ชอ่งทาง
ส าหรับการ
ตดิตอ่สือ่ส
ารดา้น
สิง่แวดลอ้
มภายใน
และ
ภายนอก
ส านักงาน
ไม่
เหมาะสม 

มกีารก าหนด
ชอ่งทาง
ส าหรับการ
ตดิตอ่สือ่สาร
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ภายในและ
ภายนอก
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม แต่
ไมม่กีาร
สือ่สารทัง้
ภายในและ
ภายนอก
ส านักงาน 

มกีารสือ่สาร
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ตามชอ่งทาง
ทีก่ าหนด
อยา่ง
เหมาะสม แต่
มแีคเ่พยีงการ
สือ่สารเพยีง
บางสว่น ทัง้
ภายในและ
ภายนอก 

มกีารสือ่สาร
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม
ตามชอ่งทาง
ทีก่ าหนด
อยา่ง
เหมาะสม ทัง้
การ
ตดิตอ่สือ่สาร
ภายในและ
ภายนอก
ส านักงาน 

2. การ
ก าหนด
ผูร้บัผดิชอ
บในการ
สือ่สาร 

ไมไ่ด ้
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอ
บในเรือ่ง
ของการ
สือ่สาร 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอ
บในการ
สือ่สาร  
แตม่กีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอ
บไม่
เหมาะสม 

มกีารก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการสือ่สาร
อยา่ง
เหมาะสม  
แตไ่มป่ฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 

มกีารก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการสือ่สาร
อยา่ง
เหมาะสม    
มกีารปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
แตไ่มค่อ่ยมี
ความเขา้ใจ
ในหนา้ที่
รับผดิชอบ 
หรอื
ปฏบิตังิานไม่
สม า่เสมอ 

มกี าหนด
ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ
การสือ่สาร
อยา่ง
เหมาะสม มี
การปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
และมคีวาม
เขา้ใจเป็น
อยา่งด ี

3. การ
สือ่สารและ
ความ
เขา้ใจของ
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ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

พนกังาน 
ดงันี ้

3.1 การ
สือ่สาร
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม
ให้
พนกังาน
รบัทราบ 

ไมม่กีาร
สือ่สารให ้
พนักงาน
ทกุคน
รับทราบ 

มกีาร
สือ่สารแต่
พนักงาน
นอ้ยกวา่ 
50% ไม่
ทราบ
นโยบาย
จากจ านวน
ทีสุ่ม่
สอบถาม 

พนักงาน
ทราบ
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม
อยูใ่นระหวา่ง 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

พนักงาน
ทราบ
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

พนักงาน
ทราบ
นโยบาย
สิง่แวดลอ้ม 
100 % ของ
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

3.2 การ
สือ่สาร
ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 
การใช้

ทรพัยากร 
และ
พลงังาน
แก่
พนกังานที่
เกีย่วขอ้ง 
และ
พนกังานมี
ความ
เขา้ใจ 

ไมม่กีาร
สือ่สาร
ใหก้บั
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 

มกีาร
สือ่สารแต่
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 
มคีวาม
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50% จาก
จ านวนที่
สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 % จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ
คนที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 
จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

3.3 การ
สือ่สาร
กฎหมาย
และ
ขอ้ก าหนด
สิง่แวดลอ้ม
ไปยงั
พนกังานที่
เกีย่วขอ้ง
รบัทราบ 
และ
พนกังานมี
ความ
เขา้ใจ 
 

ไมม่กีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 

มกีาร
สือ่สารแต่
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 
มคีวาม
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50% จาก
จ านวนที่
สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 % จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ
คนที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 
จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 
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ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3.4 การ
สือ่สาร
ประกาศ
คณะกรรม
การหรอื
ทมีงาน
ทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
ใดๆเลยให ้
พนักงาน
ไดรั้บทราบ 

มกีาร
สือ่สาร แต่
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง 
มคีวาม
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50% จาก
จ านวนที่
สุม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 % จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ
คนที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 
จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

3.5 การ
ประชาสมั
พนัธห์รอื
รณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนกังาน
ในการ
สรา้งความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 

ไมม่กีาร
ประชาสมั
พันธห์รอื
รณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนักงาน
ในการ
สรา้งความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ
เลย 

มกีารจัด
ประชาสมั
พันธห์รอื
รณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนักงาน
ในการ
สรา้งความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 
แตไ่มม่ี
ความ
ตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความ
เขา้ใจนอ้ย
กวา่ 50% 
จากจ านวน
ทีสุ่ม่
สอบถาม
ทัง้หมด 

มกีารจัด
ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนักงานใน
การสรา้ง
ความสะอาด
และความเป็น
ระเบยีบ แต่
ไมม่คีวาม
ตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70% จาก
จ านวนทีสุ่ม่
สอบถาม
ทัง้หมด 

มกีารจัด
ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนักงานใน
การสรา้ง
ความสะอาด
และความเป็น
ระเบยีบ แต่
ไมม่คีวาม
ตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70 % จาก
จ านวนทีสุ่ม่
สอบถาม
ทัง้หมด 

มกีารจัด
ประชาสมัพัน
ธห์รอืรณรงค ์
เพือ่กระตุน้
พนักงานใน
การสรา้ง
ความสะอาด
และความเป็น
ระเบยีบ 
อยา่งตอ่เนือ่ง 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 
100 % จาก
จ านวนทีสุ่ม่
สอบถาม
ทัง้หมด 

3.6 การ
สือ่สาร
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกแก่
พนกังาน 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
ใดๆเลยให ้
พนักงาน
ไดรั้บทราบ 

มกีาร
สือ่สาร แต่
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความ
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50% จาก

มกีารสือ่สาร 
และพนักงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 % จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

มกีารสือ่สาร 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

มกีารสือ่สาร 
พนักงานทกุ
คนที่
เกีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจ 
จากจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 
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ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 
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จ านวนที่
สุม่
สอบถาม 

สอบถาม สอบถาม 

3.7 การ
สือ่สาร 
หรอืชีแ้จง
ให้
พนกังาน
ไดร้บัทราบ
ถงึ
มาตรการ
ควบคมุการ
ใชพ้ลงังาน 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
ใดๆเลยให ้
พนักงาน
ไดรั้บทราบ 

มกีาร
สือ่สารแต่
พนักงาน
นอ้ยกวา่ 
50% ไม่
ทราบจาก
จ านวนที่
สุม่
สอบถาม 

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชไ้ฟฟ้า เชน่ 
ก าหนดเวลา
เปิด-ปิด
เครือ่งปรับอา
กาศ ไฟ เป็น
ตน้ แตไ่ม่
ครอบคลมุ 
และพนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 %  จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชน้ ้า ไฟฟ้า 
เชน่ 
ก าหนดเวลา
เปิด-ปิด
เครือ่งปรับอา
กาศ ไฟ  เป็น
ตน้ และผล
การใช ้

พลังงานมี
แนวโนม้ที่
ลดลง
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
มากกวา่ 
70%จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม แตไ่ม่
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชน้ ้า ไฟฟ้า 
เชน่ 
ก าหนดเวลา
เปิด-ปิด
เครือ่งปรับอา
กาศ ไฟ  เป็น
ตน้ และผล
การใช ้

พลังงานมี
แนวโนม้ที่
ลดลง
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
100%จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม และ
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

3.8 การ
สือ่สาร 
หรอืชีแ้จง
ให้
พนกังาน
ไดร้บัทราบ
ถงึ
มาตรการ
ควบคมุการ
ใชน้ า้ 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
ใดๆให ้
พนักงาน
ไดรั้บทราบ
ถงึ
มาตรการ
การควบคมุ
การใชน้ ้า 

มกีารตดิ
ป้ายวธิกีาร
ประหยดั
การใช ้

ทรัพยากร
น ้า แตไ่ม่
ครอบคลมุ 
และ
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการ

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชท้รัพยากร
น ้า แตไ่ม่
ครอบคลมุ 
และพนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
ประมาณ 50-

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชท้รัพยากร
น ้าอยา่ง
เหมาะสมและ
ผลการใชน้ ้า
มแีนวโนม้ที่
ลดลง
พนักงาน
ทราบถงึ

มกีารตดิป้าย
วธิกีาร
ประหยดัการ
ใชท้รัพยากร
น ้าอยา่ง
เหมาะสมและ
ผลการใชน้ ้า
มแีนวโนม้ที่
ลดลง 
พนักงาน
ทราบถงึ
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และมคีวาม
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50%  จาก
จ านวน
พนักงานที่
สุม่ถาม 

70 %  จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม แตไ่ม่
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

มาตรการและ
มคีวามเขา้ใจ
100%จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม และ
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

3.9 การ
สือ่สาร 
หรอืชีแ้จง
ให้
พนกังาน
ไดร้บัทราบ
ถงึ
มาตรการ
ควบคมุ
ทรพัยากร
ตา่งๆ 

ไมม่กีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
ใดๆเลยให ้
พนักงาน
ไดรั้บทราบ
ถงึ
มาตรการ
ควบคมุ
ทรัพยากร
ตา่งๆ 

มกีาร
สือ่สารหรอื
การชีแ้จง
พนักงาน
ไดรั้บทราบ
ถงึ
มาตรการ
ควบคมุ
ทรัพยากร
ตา่งๆ 
พนักงานมี
ความ
เขา้ใจนอ้ย
กวา่ 50%  
จากจ านวน
พนักงานที่
สุม่ถาม 

มกีารสือ่สาร
หรอืการชีแ้จง
พนักงาน
ไดรั้บทราบ
ถงึมาตรการ
ควบคมุ
ทรัพยากร
ตา่งๆ และ
พนักงานมี
ความเขา้ใจ 
ประมาณ 50-
70 %  จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม   

มกีารสือ่สาร 
หรอืการชีแ้จง
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
มาตรการ
ควบคมุ
ทรัพยากร
ตา่งๆ 
พนักงานมี
ความเขา้ใจ 
มากกวา่ 
70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม แต่
ไมท่ราบถงึ
ผลจากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

มกีารสือ่สาร 
หรอืการชีแ้จง
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง
ทราบถงึ
มาตรการ
ควบคมุ
ทรัพยากร
ตา่งๆ 
พนักงานมี
ความเขา้ใจ 
100% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม และ
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

3.10 การ
สือ่สาร
เป้าหมาย
และ
โครงการ
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม
แก่
พนกังานที่

ไมม่กีาร
สือ่สาร
เป้าหมาย
และ
โครงการ
ดา้น
สิง่แวดลอ้
มแก่
พนักงาน 

มกีาร
สือ่สาร
เป้าหมาย
และ
โครงการ
ดา้น
สิง่แวดลอ้
ม และ
พนักงานมี

มกีารสือ่สาร
เป้าหมายและ
โครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
และพนักงาน
มคีวามเขา้ใจ
ประมาณ 50-
70 %  จาก
จ านวน

มกีารสือ่สาร
เป้าหมายและ
โครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม
แกพ่นักงาน
อยา่งทัว่ถงึ 
และพนักงาน
มคีวามเขา้ใจ
มากกวา่ 

มกีารสือ่สาร
เป้าหมายและ
โครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม
แกพ่นักงาน
อยา่งทัว่ถงึ 
และพนักงาน
มคีวามเขา้ใจ 
100% จาก
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ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

เกีย่วขอ้ง ความ
เขา้ใจ 
นอ้ยกวา่ 
50%  จาก
จ านวน
พนักงานที่
สุม่ถาม 

พนักงานทีสุ่ม่
ถาม 

70% จาก
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม แตไ่ม่
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
ถาม และ
ทราบถงึผล
จากการ
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

4. การรบั
ฟงั
ขอ้เสนอแน
ะและขอ้
รอ้งเรยีน
จาก
พนกังาน
รวมไปถงึ
บคุคลทีเ่ขา้
มาตดิตอ่ 

ไมม่กีาร
เปิด
ชอ่งทาง
เพือ่รับ
ขอ้เสนอแ
นะหรอื
เรือ่ง
รอ้งเรยีน 

มกีารเปิด
ชอ่งทาง
เพือ่
ขอ้เสนอแ
นะหรอื
เรือ่ง
รอ้งเรยีน 
แตไ่มม่กีาร
จัดการใดๆ
ทัง้สิน้ 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่
ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน และ
มกีารวางแผน
จัดการแกไ้ข
และปรับปรงุ 
แตย่งัไมไ่ด ้
ด าเนนิการ 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่
ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน และ
มกีารวาง
แผนการ
จัดการแกไ้ข
ปรับปรงุ และ
อยูใ่นระหวา่ง
การ
ด าเนนิการ 

มกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่
ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน และ
มกีารจัดการ
แกไ้ขและ
ปรับปรงุ
เรยีบรอ้ยแลว้  
หรอืมกีารเปิด
ชอ่งทางเพือ่
ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน แต่
ยงัไมม่ี
ขอ้เสนอแนะ
หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

5. ความ
เหมาะสม
ในการ
ก าหนด
ผูร้บัผดิชอ
บการ
ฝึกอบรม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอ
บในเรือ่ง
ของการ
ฝึกอบรม 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอ
บในเรือ่ง
ของการ
ฝึกอบรม 
แตม่กีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอ
บไม่
เหมาะสม 

มกีารก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ
การฝึกอบรม
อยา่ง
เหมาะสม แต่
ไมม่กีาร
ปฏบิตัติาม
หนา้ที่
รับผดิชอบ 

มกีารก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ
การฝึกอบรม
อยา่ง
เหมาะสม มี
การปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
แตไ่มค่อ่ยมี
ความเขา้ใจ
ในหนา้ที่
รับผดิชอบ 

มกีารก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ
ในเรือ่งของ
การฝึกอบรม
เหมาะสม มี
การปฏบิตั ิ
ตามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
และ
ผูรั้บผดิชอบมี
ความเขา้ใจ
ใน
กระบวนการ
ฝึกอบรมเป็น
อยา่งด ี
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ขอ้พจิารณ
า/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

6. การ
ก าหนด
ความ
จ าเป็น, 
แผนงาน, 
การ
ประเมนิ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
พนกังาน
พรอ้มการ
บนัทกึ
ประวตัใิน
การ
ฝึกอบรม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
ความ
จ าเป็น, 
แผนงาน, 
การ
ประเมนิ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
พนักงาน
พรอ้มการ
บนัทกึ
ประวัตใิน
การ
ฝึกอบรม 

มกีาร
ก าหนด
ความ
จ าเป็น, 
แผนงาน, 
การ
ประเมนิ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
พนักงาน 
แตไ่ม่
ครบถว้น 
ไม่
เหมาะสม
กบั
บคุลากรใน
ส านักงาน 

มกีารก าหนด
ความจ าเป็น, 
แผนงาน, 
การประเมนิ
ความรูค้วาม
เขา้ใจของ
พนักงานแต่
ไมป่ฏบิตัติาม
แผนการ
ฝึกอบรมที่
วางไว ้

มกีารก าหนด
ความจ าเป็น, 
แผนงาน, 
การประเมนิ
ความรูค้วาม
เขา้ใจของ
พนักงาน 
พรอ้มการ
บนัทกึประวตัิ
ในการ
ฝึกอบรม แต่
ปฏบิตัติาม
แผนการ
ฝึกอบรมยงั
ไมค่รบถว้น
(อยูใ่นชว่ง
ของการ
ด าเนนิการ) 

มกีารก าหนด
ความจ าเป็น, 
แผนงาน, 
การประเมนิ
ความรูค้วาม
เขา้ใจของ
พนักงาน
พรอ้มการ
บนัทกึประวตัิ
ในการ
ฝึกอบรม 
ครบถว้นมี
ความ
เหมาะสมกบั
บคุลากรใน
ส านักงาน 
และปฏบิตั ิ
ตามแผนการ
ฝึกอบรม
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
2.2 การประชุมและการจดันทิรรศการ  
ส านักงานจะตอ้งมกีารก าหนดมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสิง่แวดลอ้มในการจัด

ประชุมและนิทรรศการทุกครัง้ โดยจะตอ้งค านึงการใชพ้ลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ การลดปรมิาณของเสยี การเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มใน
การจัดประชมุและนทิรรศการ เป็นตน้ นอกจากนี้ หากมกีารจัดประชมุหรอืนทิรรศการนอก
สถานที ่จะตอ้งพจิารณาถงึสถานทีจ่ัดงาน ถงึความสามารถ ในการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้ม 
หรือสถานที่ดังกล่าวไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอ้ม เช่น ระบบการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 มาตรฐานใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและอาหาร สื่อที่ใชใ้นการประชุมและ
นทิรรศการ ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิาร
ณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
จดัเตรยีม
การ
ประชุม
และการ
จดั
นทิรรศกา
ร ไดแ้ก ่
การสง่
หนงัสอื
เชญิเขา้
ประชุม 
การ
เตรยีม
แฟ้ม
เอกสาร
ในการเขา้
ประชุม 

ไมม่กีารใช ้

สือ่
อเิล็กทรอนิ
กสใ์นการสง่
ขอ้มลู ไมม่ี
การเลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชส้ือ่
อเิล็กทรอนิ
กสใ์นการ
สง่ขอ้มลู
และ
เลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีจ่ัดประชมุ
ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่
อเิล็กทรอนกิ
สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ  
50-70% 
ของจ านวน
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่
อเิล็กทรอนกิ
สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้ที่
จัดประชมุ
ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่
อเิล็กทรอนกิ
สใ์นการสง่
ขอ้มลูและ
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทกุครัง้ทีม่ี
การจัด
ประชมุ 

2. การจดั
หอ้ง
ประชุม 
และหอ้ง
แสดง
นทิรรศกา
ร 

ไมม่กีาร
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
ไมม่ี
มาตรการใน
การประหยดั
พลังงาน 
เชน่ แสง
สวา่งจาก
หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอ
ากาศ เป็น
ตน้ 

มกีาร
เลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีจ่ัดประชมุ
ทัง้หมด    
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การ
ประหยดั
พลังงาน 
เชน่ แสง
สวา่งจาก
หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอ
ากาศ เป็น
ตน้ นอ้ย

มกีารเลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 50-
70% ของ
จ านวนครัง้ที่
จัดประชมุ
ทัง้หมด  
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การประหยดั
พลังงาน เชน่ 
แสงสวา่งจาก
หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา
กาศ เป็นตน้ 
ประมาณ 50-
70% ของ
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

มกีารเลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
70% ของ
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด 
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การประหยดั
พลังงาน เชน่ 
แสงสวา่งจาก
หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอา
กาศ เป็นตน้ 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่

มกีาร
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
100% ของ
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด 
พนักงานทกุ
คนทีสุ่ม่
สอบถาม
ทราบถงึ
มาตรการใน
การประหยดั
พลังงาน 
เชน่ แสง
สวา่งจาก
หลอดไฟ 
เครือ่งปรับอ
ากาศ เป็น
ตน้ 



ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office)        26  

ขอ้พจิาร
ณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

กวา่ 50% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

สอบถาม สอบถาม 

3. การ
เตรยีม
อาหาร
และ
เครือ่งดืม่ 

ไมม่กีาร
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
และไมม่ี
มาตรการใน
การลด
ปรมิาณของ
เสยี 

มกีาร
เลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด                    
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การลด
ปรมิาณของ
เสยี นอ้ย
กวา่ 50% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม 

มกีารเลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 50-
70% ของ
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด         
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การลด
ปรมิาณของ
เสยีประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีารเลอืกใช ้

วัสดทุีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
70% ของ
ครัง้ทีจ่ัด
ประชมุ
ทัง้หมด 
พนักงาน
ทราบถงึ
มาตรการใน
การลด
ปรมิาณของ
เสยีมากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานทีสุ่ม่
สอบถาม 

มกีาร
เลอืกใชว้ัสดุ
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทกุครัง้ทีจ่ดั
ประชมุ
ทัง้หมด 
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
ทกุคนทราบ
ถงึมาตรการ
ในการลด
ปรมิาณของ
เสยี 

4. การ
เลอืกใช้

โรงแรม
หรอื
สถานที่
จดังาน 

ไมม่ี
แนวทางใน
การเลอืกใช ้

สถานที่
จัดการ
ประชมุหรอื
นทิรรศการ
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 
ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 
เป็นตน้ 

เลอืก
สถานทีท่ี่
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
และ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไมม่ี
ใบรับรอง
ยนืยนั  แต่
จะตอ้งมี
ภาพถา่ย
ของสถานที่
ประกอบ  
พนักงาน
จะตอ้ง
ตรวจสอบ

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี
การรับรอง
มาตรฐานการ
จัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 
ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 
เป็นตน้ 
(จะตอ้งมี
ใบรับรอง
ยนืยนัและมี
ภาพถา่ยของ
สถานที่
ประกอบ) 
ประมาณ 50-

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี
การรับรอง
มาตรฐานการ
จัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 
ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 
เป็นตน้ 
(จะตอ้งมี
ใบรับรอง
ยนืยนัและมี
ภาพถา่ยของ
สถานที่
ประกอบ) 
มากกวา่ 

มกีารเลอืก
สถานทีท่ีม่ ี
การรับรอง
มาตรฐาน
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
เชน่ 
ISO14001 
ใบไมเ้ขยีว 
เป็นตน้ 
(จะตอ้งมี
ใบรับรอง
ยนืยนัและมี
ภาพถา่ยของ
สถานที่
ประกอบ) 
ทกุครัง้ทีม่ี
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ขอ้พจิาร
ณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ขอ้มลู
เบือ้งตน้
ของสถานที่
เหลา่นัน้) 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีารจดั
งาน 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่
มกีารจัดงาน 

70% ของ
จ านวนครัง้ที่
มกีารจัดงาน 

การจัดงาน 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีไ่มม่สีถานทีจ่ดัประชมุทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO14001 สญัลกัษณ์
ใบไมเ้ขยีว Green Building อยูใ่นบรเิวณส านักงาน จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทาง
นอ้ยทีส่ดุ และจะตอ้งบอกทางสถานทีว่า่ขอจดัในรปูแบบ Green Meeting (ตามความ
เหมาะสมและเป็นไปได)้ ระดับคะแนนจะตอ้งไดรั้บ 0.5 ขึน้ไป และขึน้อยูด่ลุยพนิจิของ
ผูต้รวจประเมนิ 

 
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในส านกังาน 
ส านักงานจะตอ้งด าเนนิการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบอย่าง

สม า่เสมอ และมกีารประชาสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่สามารถยดึหลักพืน้ฐานกจิกรรม 5 ส.  
 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจพืน้ทีใ่นหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การท าความ
สะอาดและ
สรา้งความ
เป็นระเบยีบ 

ไมใ่หค้วาม
ใสใ่จในการ
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาดให ้
เป็น
แผนงาน 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาดและ
สรา้งความ
เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่
ส านักงาน
แตย่งัไม่
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาดและ
สรา้งความ
เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม 
แตย่งัไมไ่ด ้
ถกูน าไป
ปฏบิตั ิ

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาดและ
สรา้งความ
เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม 
แตย่งัไมไ่ด ้
ถกูน าไป
ปฏบิตัอิยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาดและ
สรา้งความ
เป็นระเบยีบ
ใหแ้ก่
ส านักงาน
และ
พนักงานที่
รับผดิชอบ
ไดน้ าไป
ปฏบิตัอิยา่ง
ตอ่เนือ่ง 



ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office)        28  

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. สภาพ
พืน้ทีใ่น
ส านกังาน
ตอ้งมคีวาม
สะอาดและ
เป็นระเบยีบ
ตามเกณฑท์ี่
ไดก้ าหนด 

ไมม่คีวาม
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 
และขาด
การดแูลมา
เป็น
เวลานาน 

ม ีความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 
นอ้ยกวา่ 
50% เมือ่
เทยีบกบั
จ านวนพืน้ที่
ทีเ่ขา้ส ารวจ 

ม ีความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 
ประมาณ 
50-70% 
เมือ่เทยีบ
กบัจ านวน
พืน้ทีท่ีเ่ขา้
ส ารวจ 
 

ม ีความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ 
มากกวา่ 
70% เมือ่
เทยีบกบั
จ านวนพืน้ที่
ทีเ่ขา้ส ารวจ 

ม ีความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบทกุ
พืน้ทีใ่น
ส านักงาน 

3. ความ
สะอาดของ
หอ้งน า้ 

ไมม่คีวาม
สะอาด และ
ไมม่ี
ผูรั้บผดิชอบ 
ขาดการ
ดแูลท า
ความ
สะอาด 

มี
ผูรั้บผดิชอบ 
มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาด
หอ้งน ้า
อยา่งแตไ่ม่
เหมาะสม 

มี
ผูรั้บผดิชอบ 
มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาด
หอ้งน ้า
อยา่ง
เหมาะสม 
แตย่งัไมไ่ด ้
ถกูน าไป
ปฏบิตั ิ

มี
ผูรั้บผดิชอบ 
มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาด
หอ้งน ้า
อยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่มไ่ดม้ี
การท า
ความ
สะอาด
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

มี
ผูรั้บผดิชอบ 
มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา
ในการท า
ความ
สะอาด
หอ้งน ้า
อยา่ง
เหมาะสม 
ท าความ
สะอาดตาม
แผนทีไ่ด ้
ก าหนดไว ้ 
และหอ้งน ้า
มคีวาม
สะอาดไมม่ี
กลิน่เหม็น 

 
2.4  การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก  
ส านักงานจะตอ้งมกีารตรวจสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการเก็บ

ขอ้มูลปรมิาณการใชท้รัพยากรและพลังงาน ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ เพือ่วเิคราะห์ถงึ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหลังจากทีม่กีารก าหนดมาตรการต่างๆเพือ่ใหเ้กดิการ
ทรัพยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  รวมไปถงึลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้
จากทกุกจิกรรมปฏบิตังิาน และผลทีไ่ดจ้ะน าไปสูก่ารจัดการเพือ่ลด การปลอ่ยปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจกของส านักงานในอนาคตตอ่ไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลงตามเป้าหมายทีก่ าหนด  ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี้ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.เก็บขอ้มลู
ปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจก
จากกจิกรรม
ในส านกังาน 
(เทยีบตอ่
จ านวน
พนกังาน) 

ไมม่กีาร
เก็บขอ้มลู
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน 

มกีารเก็บ
ขอ้มลู
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน 
นอ้ยกวา่ 
50% เมือ่
เทยีบกบั
จ านวน
กจิกรรมใน
ส านักงาน 

มกีารเก็บ
ขอ้มลู
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน 
ประมาณ 
50-70% 
เมือ่เทยีบ
กบัจ านวน
กจิกรรมใน
ส านักงาน 

มกีารเก็บ
ขอ้มลู
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน 
มากกวา่ 
70% เมือ่
เทยีบกบั
จ านวน
กจิกรรมใน
ส านักงาน 

มกีารเก็บ
ขอ้มลู
ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน 
อยา่ง
สมบรูณ์ 

2.ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านกังานมี
ปรมิาณลดลง
เมือ่เทยีบกบัที่
ผา่นมา 

ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน
ไมล่ดลง
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
เนือ่งจาก
ไมม่ี
มาตรการใน
การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลังงาน 
และการ
ปลอ่ย
มลพษิ 

ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน
ไมล่ดลง
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลังงาน 
และการ
ปลอ่ย
มลพษิ แต่
ไมป่ฏบิตั ิ
ตาม
มาตรการ
ดังกลา่ว 

ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน
ไมล่ดลง
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
อยูใ่นชว่ง
ของการ
ด าเนนิการ
ตาม
มาตรการใน
การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลังงาน 
และการ
ปลอ่ย
มลพษิ 

ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน
ไมล่ดลง
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
แตม่กีาร
ด าเนนิการ
ตาม
มาตรการใน
การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลังงาน 
และการ
ปลอ่ย
มลพษิ และ
มแีนวโนม้ที่
จะลดลง 

ปรมิาณ
กา๊ซเรอืน
กระจกจาก
กจิกรรมใน
ส านักงาน
ลดลงตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
และมี
มาตรการใน
การจัดการ
ดา้นการใช ้

ทรัพยากร 
พลังงาน 
และการ
ปลอ่ย
มลพษิ
ชดัเจน 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3.ผูเ้ก ีย่วขอ้ง
ตอ้งทราบ
ขอ้มลูและ
วธิกีารค านวณ
ปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจก
จากกจิกรรม
ในส านกังาน 

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ไมท่ราบ
ขอ้มลูและ
วธิกีาร
ค านวณ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร
ค านวณ
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
เกีย่ว ขอ้ง
ในการ
ค านวณ
ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร
ค านวณ
ประมาณ  
50-70 %
ของจ านวน
พนักงานที่
เกีย่ว ขอ้ง
ในการ
ค านวณ
ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร
ค านวณ
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง
ในการ
ค านวณ
ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด
ทราบขอ้มลู
และวธิกีาร
ค านวณ 

 
2.5 การขนสง่และการเดนิทาง  
การขนส่งและการเดนิทางนัน้ ถอืเป็นกจิกรรมทีส่ าคัญอย่างหนึง่ของการท างาน

และธุรกจิ บรษัิทนัน้ควรจะมสี่วนร่วมในการชว่ยกันลดการเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็น ในปัจจุบัน
นัน้มเีทคโนโลยตี่างๆ มากมายทีถู่กออกแบบมาเพือ่ชว่ยในการตดิต่อสือ่สารกันไม่ว่าจะ
เป็นการสือ่สารกนัทางโทรศัพท ์วดิโีอผา่นเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืการตดิตอ่กนัทางอเีมล 
ดังนัน้ ทางส านักงานจะตอ้งวางแผนการขนสง่และการเดนิทาง  ใหเ้กดิประสทิธภิาพมาก
ทีส่ดุ เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง การวางแผน การสือ่สาร การขนสง่ และเดนิทาง ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
สือ่สารผา่น
สือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์

ไมม่กีาร
สือ่สารโดย
ผา่นสือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์

มกีารสือ่สาร
โดยผา่นสือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์นอ้ยกวา่ 
50% ของ
การสือ่สาร
ทัง้หมด
ภายใน
องคก์ร 

มกีารสือ่สาร
โดยผา่นสือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์ประมาณ 
50-70% 
ของการ
สือ่สาร
ทัง้หมด
ภายใน
องคก์ร 

มกีารสือ่สาร
โดยผา่นสือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์มากกวา่ 
70% ของ
การสือ่สาร
ทัง้หมด
ภายใน
องคก์ร 

มกีารสือ่สาร
โดยผา่นสือ่
อเิล็กทรอนิ
กส ์100% 
ของการ
สือ่สาร
ทัง้หมด
ภายใน
องคก์ร 
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. มกีารวาง
แผนการ
เดนิทาง
กอ่นการน า
ยานพาหนะ
ของบรษิทั
ไปใชง้าน 

ไมม่กีารวาง
แผนการ
เดนิทาง 

มกีารวาง
แผนการ
เดนิทางแต่
สามารถ
ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
การเดนิทาง
ทัง้หมด 

มกีารวาง
แผนการ
เดนิทาง 
สามารถ
ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของการ
เดนิทาง
ทัง้หมด 

มกีารวาง
แผนการ
เดนิทาง 
สามารถ
ปฏบิตัติาม
แผนงานได ้
มากกวา่ 
70% ของ
การเดนิทาง
ทัง้หมด 

มกีารวาง
แผนการ
เดนิทาง 
และสามารถ
ปฏบิตัไิด ้
ตามแผนทกุ
ครัง้ 

3. มกีาร
รณรงคก์าร
เดนิหรอืการ
ใชจ้กัรยาน
เดนิทางมา
ท างาน หรอื
ระบบการ
ขนสง่
สาธารณะ 
(ส าหรบั
บคุลากรที่
พกัใกลท้ี่
ท างาน) 

ไมม่กีาร
รณรงค ์

มกีารรณรงค ์
ปีละ 1 ครัง้ 

มกีารรณรงค ์
ประมาณทกุ 
6 เดอืน 
หรอืปีละ 2 
ครัง้ 

มกีารรณรงค ์
ทกุๆ 3 
เดอืน 

มกีารรณรงค์
มากกวา่ 
ทกุๆ 3 
เดอืน และ
พนักงานทีม่ี
ทีพ่ักใกลท้ี่
ท างาน
สามารถ
ปฏบิตัไิด ้
จรงิ 

 
 หมวดที ่3 การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

3.1 การใชพ้ลงังาน 
ส านักงานมกีารใชพ้ลังงานหลายรูปแบบ เชน่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง 

และการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในส านักงาน แต่จะใชม้ากใชน้อ้ยขึน้อยู่กับลักษณะ
กจิกรรม ดังนั้น ทางส านักงาน จะตอ้งก าหนดมาตรการในการใชพ้ลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก ่การบ ารุงรักษาเครือ่งใชไ้ฟฟ้า การก าหนดเวลาเปิด-ปิด การตดิป้าย
รณรงค์ เป็นตน้ และทางส านักงานจะตอ้งเก็บขอ้มูลการใชพ้ลังงาน เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพจิารณาปรมิาณการใชพ้ลังงานดังกล่าว ทัง้นี้ส านักงานจะตอ้งควบคุม
หน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของส านักงานดว้ย 

 
 เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจพืน้ที ่มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การก าหนด 
มาตรการ
ประหยดั
พลงังาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) และ
ความ
เหมาะสม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  
หรอืไมม่ี
ความ
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) 
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
ประมาณ 
50-70% 
ของแผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ)  
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
มากกวา่ 
70% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน 
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) และมี
ความ
เหมาะสม 
และ
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 

2. การเปรยีบ 
เทยีบการใช้

พลงังาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) ตอ่
จ านวนของ
พนกังาน 

ไมม่กีาร
เปรยีบเทยี
บการใช ้

พลังงานตอ่
จ านวนของ
พนักงาน 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใช ้

พลังงานตอ่
จ านวนของ
พนักงาน 
แตไ่ม่
ครบถว้น 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใช ้

พลังงานตอ่
จ านวนของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ แตไ่ม่
บรรลตุาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใช ้

พลังงานตอ่
จ านวนของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ แต่
บรรลตุาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 
เพยีง
บางสว่น 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใช ้

พลังงานตอ่
จ านวนของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ และ
บรรลตุาม
เป้าหมายที่
ก าหนด
ครบถว้น 

3. การใช้

ไฟฟ้าอยา่ง
ประหยดัใน
พืน้ทีท่ างาน 
(สงัเกตการณ์
) 

พนักงานไม่
ปฏบิตัติาม
มาตรการที่
ไดก้ าหนด
ไว ้

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) ได ้
นอ้ยกวา่ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) ได ้
ประมาณ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) ได ้
มากกวา่ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
พลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้เพลงิ
อืน่ๆ) ได ้
100% ของ
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบแนวทางการประหยดัเชือ้เพลงิอา้งองิไปยงัหมวดที ่2 เรือ่งการ
ขนสง่และการเดนิทาง 
 

3.2 การใชน้ า้ 
ส านักงานมกีารใชพ้ลังงานหลายรูปแบบและทีข่าดไมไ่ดค้อืการใชท้รัพยากรน ้า 

เพือ่มาใชใ้นการอปุโภคและบรโิภค ดังนัน้ ทางส านักงาน จะตอ้งปลูกฝังในการใชอ้ยา่งรู ้
คณุคา่ ประหยดั และมกีารควบคมุเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในแตล่ะกจิกรรม โดยก าหนด
มาตรการในการใชท้รัพยากรน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ และทางส านักงานจะตอ้งเก็บขอ้มูล
การใชน้ ้า เป็นประจ าอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พจิารณาปรมิาณการใชท้รัพยากรน ้า 

 
 เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจพืน้ที ่มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การก าหนด 
มาตรการ
ประหยดัน า้ 
และความ
เหมาะสม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดัน ้า 
หรอืไมม่ี
ความ
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดัน ้า 
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดัน ้า 
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
ประมาณ 
50-70% 
ของแผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดัน ้า 
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
มากกวา่ 
70% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน
ส านักงาน 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ประหยดัน ้า
พลังงาน มี
ความ
เหมาะสม 
และ
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
พนักงานมี
ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งด ี
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. การ
เปรยีบเทยีบ
การใชน้ า้ตอ่
จ านวนของ
พนกังาน 

ไมม่กีาร
เปรยีบเทยี
บการใชน้ ้า
ตอ่จ านวน
ของ
พนักงาน 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใชน้ ้า
ตอ่จ านวน
ของ
พนักงาน 
ไม่
ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใชน้ ้า
ตอ่จ านวน
ของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 
แตไ่มบ่รรลุ
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใชน้ ้า
ตอ่จ านวน
ของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 
แตบ่รรลุ
ตาม
เป้าหมายที่
ไดก้ าหนด
บางเพยีง
สว่น 

มกีาร
เปรยีบเทยี
บการใชน้ ้า
ตอ่จ านวน
ของ
พนักงาน 
ครอบคลมุ
ทกุเดอืน 
และบรรลุ
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

3. การใชน้ า้
อยา่งประหยดั
ในพืน้ที่
ท างาน 
(สงัเกตการณ์
) 

พนักงานไม่
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
การใชน้ ้าที่
ไดก้ าหนด
ไว ้

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
การใชน้ ้าได ้
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
การใชน้ ้าได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
การใชน้ ้าได ้
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
การใชน้ ้าได ้
100% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

หมายเหต ุ: การเก็บปรมิาณคา่น ้า บางอาคารไมม่ปีรมิาณน ้าในแตล่ะเดอืนเนือ่งเป็น
อาคารเชา่ หรอืเป็นน ้าบาดาล ดังนัน้จะตอ้งตรวจสอบการด าเนนิการวา่มกีารก าหนด
มาตรการอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ และขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูต้รวจประเมนิ 

 
3.3 การใชท้รพัยากรอืน่ๆ 
พลังงานและทรัพยากรมคีวามส าคัญอยา่งมากในการด าเนนิการภายในส านักงาน 

ไดแ้ก ่ไฟฟ้า น ้า เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัมทีรัพยากรอกีหลายประเภท ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึ
พมิพ ์อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ส านักงาน ซึง่ทรัพยากรดังกล่าวมคีวามส าคัญต่อ
กจิกรรมในส านักงาน และที่ส าคัญมกีารใชป้รมิาณมากในแต่ละวัน ดังนัน้จงึตอ้งมกีาร
ก าหนดแนวทางการใชท้รัพยากรดังกลา่วอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง แนวทางการใชก้ระดาษ หมกึพมิพ ์อปุกรณ์เครือ่งเขยีน และการส ารวจพืน้ที ่ใน
หัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด
มาตรการใน
การใช้

กระดาษ 

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ในเรือ่ง
ของการ
ใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดั 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดั
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดัได ้
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดั
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดัได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดั
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดัได ้
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

กระดาษ
อยา่ง
ประหยดัมี
ความ
เหมาะสม 
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์มคีวาม
เขา้ใจและ
ปฏบิตัไิด ้
เป็นอยา่งดี
(มแีนวโนม้
ทีส่ามารถ
ท าใหบ้รรลุ
ตาม
เป้าหมาย
ได)้ 

2. ก าหนด
มาตรการใน
การใชห้มกึ
พมิพ ์

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ในการใช ้

หมกึพมิพ ์

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
ไดน้อ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
ไดป้ระมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
อยา่ง
เหมาะสม 
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
ไดม้ากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใช ้

หมกึพมิพ์
อยา่ง
เหมาะสม 
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์มคีวาม
เขา้ใจและ
ปฏบิตัไิด ้
เป็นอยา่งดี
(มแีนวโนม้
ทีส่ามารถ
ท าใหบ้รรลุ
ตาม
เป้าหมาย
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

 ได)้ 

3. ก าหนด
มาตรการใน
การใชอ้ปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านกังาน 

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ในเรือ่ง
ของ
อปุกรณ์
เครือ่ง
เขยีนและ
อปุกรณ์
ส านักงาน
อยา่ง
ประหยดั 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม 
แตพ่นักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
ไดน้อ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
ไดป้ระมาณ 
50-70%  
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏบิตัติาม
มาตรการใช ้

อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
ไดม้ากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
อปุกรณ์
เครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์
ส านักงาน
อยา่ง
เหมาะสม 
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์มคีวาม
เขา้ใจและ
ปฏบิตัไิด ้
เป็นอยา่งดี
(มแีนวโนม้
ทีส่ามารถ
ท าใหบ้รรลุ
ตาม
เป้าหมาย
ได)้ 

4. การก าหนด
เป้าหมายการ
ใชท้รพัยากร
ตา่งๆ 

ไมม่กีาร
ก าหนด
เป้าหมาย
ของการ
ใช ้

ทรัพยาก
รตา่งๆ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร
ตา่งๆอยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร
ตา่งๆอยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
ประมาณ 
50-70% 
ของแผนก
ทัง้หมด
ภายใน

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร
ตา่งๆอยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
มากกวา่ 
70% ของ
แผนก
ทัง้หมด
ภายใน

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ของการใช ้

ทรัพยากร
ตา่งๆอยา่ง
เหมาะสม 
ครอบคลมุ
ทกุแผนก 
พนักงานมี
ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งดี
(มแีนวโนม้
ทีส่ามารถ
ท าใหบ้รรลุ
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ส านักงาน ส านักงาน ส านักงาน ตาม
เป้าหมาย
ได)้ 

5. การใช้

อปุกรณ์
ส านกังาน
อยา่งประหยดั
ในพืน้ทีท่ างาน 
(สงัเกตการณ์
) 

พนักงาน
ไมป่ฏบิตั ิ
ตาม
มาตรการ
ทีไ่ด ้
ก าหนด
ไว ้

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
อปุกรณ์
ส านักงาน 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
อปุกรณ์
ส านักงาน 
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
อปุกรณ์
ส านักงาน 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการ
ประหยดั
อปุกรณ์
ส านักงาน
100% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการ
ณ์ 

 
หมวดที ่4 การจดัการของเสยี   
4.1 การจดัการของเสยีในส านกังาน   
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการของเสยี ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการปฏบิัตงิานเพื่อ

ควบคุมปรมิาณขยะและความรุนแรง/อันตราย ทีจ่ะสง่ผลต่อสขุภาพอนามัยของพนักงาน 
สิง่แวดลอ้ม และชมุชนรอบขา้ง  โดยส านักงานจะตอ้งเลอืกวธิกีารจัดการขยะทีเ่หมาะสม 
ซึง่การจัดการขยะมหีลายประเภท ไดแ้ก ่การลดปรมิาณของเสยีจากแหล่งก าเนดิ การน า
ของเสียกลับมาใช ้(Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) การน าของเสียกลับมาใชใ้หม ่
(Recycle) การคัดแยกขยะ เป็นตน้ และทีส่ าคัญจะตอ้งมกีารปลูกฝังความตระหนักของ
พนักงาน  การตรวจสอบปรมิาณขยะและความถูกตอ้งในการคัดแยกขยะของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึพื้นทีร่วบรวมขยะก่อนส่งก าจัดและการส่งก าจัดจะตอ้งมคีวาม
เหมาะสม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง แนวทางการจัดการของเสยี ความถูกตอ้งของการคัดแยกขยะ พืน้ทีร่องรับของ
เสยี และการสง่ก าจัด ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
จดัการขยะ 
ของเสยี ของ
องคก์ร 

ไมม่กีาร
ด าเนนิการ
ใดๆเลยที่
เกีย่วขอ้ง
กบัการ
จัดการขยะ 
และไมม่ี
การการ
บนัทกึ
ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน 

มถีังภาชนะ
รองรับขยะ
โดยแบง่
ภาชนะออก
ตาม
ประเภท
ของขยะที่
เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร 
พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน 
และมกีาร
บนัทกึ
ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ
เดอืน พบ
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
เดอืน
ทัง้หมดที่
เริม่เขา้รว่ม
โครงการ 

มถีังภาชนะ
รองรับขยะ
โดยแบง่
ภาชนะออก
ตาม
ประเภท
ของขยะที่
เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร  
พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน 
และมกีาร
บนัทกึ
ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ
เดอืน พบ
ประมาณ 
50-70% 
ของเดอืน
ทัง้หมดที่
เริม่เขา้รว่ม
โครงการ 

มถีังภาชนะ
รองรับขยะ
โดยแบง่
ภาชนะออก
ตามประเภท
ของขยะที่
เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร 
พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน และ
มกีารบนัทกึ
ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน 
ไมค่รบทกุ
เดอืน พบ
มากกวา่ 
70% ของ
เดอืน
ทัง้หมดทีเ่ริม่
เขา้รว่ม
โครงการ 

มถีังภาชนะ
รองรับขยะ
โดยแบง่
ภาชนะออก
ตาม
ประเภท
ของขยะที่
เกดิขึน้จรงิ
ในองคก์ร 
อยา่ง
เหมาะสม  
พรอ้มมกีาร
ท าป้ายบง่ชี้

ชดัเจน 
และมกีาร
บนัทกึ
ปรมิาณขยะ
ประจ าเดอืน
อยา่ง
ครบถว้นทกุ
เดอืน 

2. การทิง้
ขยะของ
พนกังาน 

การทิง้ขยะ
ผดิทกุจดุที่
มกีารสุม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ
ผดิมากกวา่  
70% จาก
จดุทีสุ่ม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ
ผดิประมาณ  
50-70% 
จากจดุที่
สุม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ
ผดินอ้ยกวา่ 
50% จาก
จดุทีสุ่ม่
ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ
ถกูตอ้งทกุ
จดุทีม่กีาร
สุม่
ตรวจสอบ 

3. จดุพกัขยะ
กอ่นสง่ก าจดั 

ไมม่กีาร
จัดเตรยีม
จดุพักขยะ 

มกีาร
จัดเตรยีม
แตพ่ืน้ทีไ่ม่
เหมาะสม 
เชน่ วางใน
พืน้ที่
กลางแจง้
โดยไมม่ทีี่
ปกคลมุ 
วางใกลก้บั
รางระบาย
น ้า ไมม่กีาร

มกีาร
จัดเตรยีม
พืน้ทีพ่ัก
ขยะกอ่นสง่
ก าจดั และ
มคีวาม
เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร
ใช ้

ประโยชน์
จากพืน้ที ่

มกีาร
จัดเตรยีม
พืน้ทีพ่ักขยะ
กอ่นสง่ก าจัด 
และมคีวาม
เหมาะสม 
แตม่กีารใช ้

ประโยชน์
จากพืน้ที่
เพยีง
บางสว่น ไม่
เต็ม

มกีาร
จัดเตรยีม
พืน้ทีพ่ัก
ขยะกอ่นสง่
ก าจดัและมี
ความ
เหมาะสม 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ป้องกนัสตัว์
และแมลง 
เป็นตน้ 

ประสทิธภิาพ 

4. การสง่
ขยะก าจดั
ขององคก์ร 

ไมม่กีารสง่
ขยะไป
ก าจดัอยา่ง
เหมาะสม 
เชน่ น าไป
ทิง้ในที่
สาธารณะ 
โดยไม่
แสดงความ
รับผดิชอบ 

มกีารสง่
ขยะไป
ก าจดั หรอื
มหีน่วยงาน
มารับขยะ
ไปก าจดั 
แตไ่มม่ี
ความ
สม า่เสมอ
ในการมา
รับ มารับ 2 
สปัดาห/์
ครัง้ และ
ท าใหเ้กดิ
การสะสม
ของขยะใน
พืน้ที ่

มกีารสง่
ขยะไป
ก าจดั หรอื
มหีน่วยงาน
มารับขยะ
ไปก าจดั 
แตไ่มม่ี
ความ
สม า่เสมอ
ในการมา
รับ มารับ
สปัดาหล์ะ
ครัง้ และ
ท าใหเ้กดิ
การสะสม
ของขยะใน
พืน้ที ่

มกีารสง่ขยะ
ไปก าจดั 
หรอืมี
หน่วยงานมา
รับขยะไป
ก าจดั แตไ่ม่
มคีวาม
สม า่เสมอใน
การมารับ มา
รับทกุๆ 3 วัน 
และท าให ้
เกดิการ
สะสมของ
ขยะในพืน้ที ่

มกีารสง่
ขยะไป
ก าจดั หรอื
มหีน่วยงาน
มารับขยะ
ไปก าจดั 
เชน่ 
หน่วยงาน
ทอ้งถิน่ 
บรษัิทรับ
ก าจดัที่
ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย 
อยา่ง
สม า่เสมอ 
ทกุๆ 2 วัน 
หรอืทกุวัน 

5. แนว
ทางการลด
ปรมิาณขยะ 
และการ
น าไปใช้

ประโยชน ์
เชน่ Reuse, 
Recycle การ
ลดปรมิาณ
ของเสยีจาก
แหลง่ก าเนดิ 
เป็นตน้ 

ไมม่กีาร
ก าหนดแนว
ทางการลด
ปรมิาณขยะ 
และการ
น าไปใช ้

ประโยชน ์

ลดปรมิาณ
ขยะ และ
น าไปใช ้

ประโยชน์
ไดน้อ้ยกวา่ 
15% ของ
ปรมิาณขยะ
แตล่ะเดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ
น าไปใช ้

ประโยชน์
ไดป้ระมาณ 
15-25% 
ของปรมิาณ
ขยะแตล่ะ
เดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ
น าไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้
ประมาณ 
25-45% 
ของปรมิาณ
ขยะแตล่ะ
เดอืน 

ลดปรมิาณ
ขยะ และ
น าไปใช ้

ประโยชน์
ไดม้ากกวา่ 
45% ของ
ปรมิาณขยะ
แตล่ะเดอืน 

 
4.2 การจดัการน า้เสยีในส านกังาน 
ส านักงานจะตอ้งด าเนนิการจัดการน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากทุกกจิกรรมการปฏบิัตงิาน 

โดยเริม่จากการศกึษาองคป์ระกอบของน ้าเสยีเพือ่ทีจ่ะเลอืกแนวทางในการจัดการน ้าเสยี
อยา่งเหมาะสมทีส่ดุ   ซึง่แนวทางจัดการน ้าเสยี ไดแ้ก ่การลดปรมิาณการใชน้ ้าหรอืใชน้ ้า
อย่างมปีระสทิธภิาพ การเลือกใชน้ ้ายา ท าความสะอาดที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การ
ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี เป็นตน้ นอกจากนี ้ส านักงานจะตอ้งการดูแลและตรวจสอบระบบ
บ าบดัน ้าเสยีอยา่งตอ่เนือ่ง 

 



ขอ้ก าหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนส านกังานสเีขยีว (Green Office)        40  

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง แนวทางการจัดการน ้าเสยี ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
จดัการน า้เสยี
จากกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่กีาร
บ าบดัน ้า
เสยีกอ่น
ปลอ่ยออก
สูแ่หลง่น ้า
สาธารณะ 
และไมม่ี
แนวทางใน
การลด
ปัญหา
มลพษิทาง
น ้าเบือ้งตน้ 

ไมม่กีาร
ตดิตัง้
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี แตม่ี
แนวทางใน
การลด
ปัญหา
มลพษิทาง
น ้าเบือ้งตน้ 
เชน่ กวาด
เศษอาหาร
กอ่นลา้งท า
ความ
สะอาด เป็น
ตน้ 

มกีารตดิตัง้
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี แตไ่ม่
เหมาะสม 
น ้าเสยี
ทัง้หมดไม่
ผา่น
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี 

มกีารตดิตัง้
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี แตไ่ม่
เหมาะสม 
น ้าเสยีผา่น
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยีเพยีง
บางสว่น 

มกีารตดิตัง้
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี 
เหมาะสม 
น ้าเสยี
ทัง้หมด
ผา่น
อปุกรณ์
ดังกลา่ว 

2. การดแูล
อปุกรณ์
ส าหรบับ าบดั
น า้เสยี 

ไมม่กีาร
ดแูล
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยีมาเป็น
เวลานาน
มากกวา่ 6 
เดอืน 
หรอืไมม่ี
การก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล 

มกีาร
ก าหนด
ความถี ่และ
ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 
แตไ่ม่
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
ความถี ่และ
ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 
อยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร
ปฏบิตั ิ
ตามที่
ก าหนดไว ้

มกีาร
ก าหนด
ความถี ่และ
ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 
และมกีาร
ดแูล
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยี ตามที่
ก าหนด แต่
มกีารปฏบิตั ิ
ไม่
สม า่เสมอ 

มกีาร
ก าหนด
ความถี ่และ
ผูรั้บผดิชอบ
ในการดแูล 
และมกีาร
ดแูล
อปุกรณ์
ส าหรับ
บ าบดัน ้า
เสยีอยา่ง
ตอ่เนือ่ง
ตามความถี่
ทีอ่งคก์รได ้
ก าหนดขึน้
อยา่ง
เหมาะสม 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3. เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน า้มนั
และสิง่
สกปรกตา่งๆ 
ไดร้บัการ
ก าจดัอยา่ง
เหมาะสม 

ไมม่ภีาชนะ
รองรับ และ
ไมม่กีาร
จัดการกบั
เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆ 

มภีาชนะ
รองรับ มี
การจัดการ
กบัเศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆ แตไ่ม่
เหมาะสม 
(อา้งองิ
หมวดที ่5 
การจัดการ
ของเสยี) 

มภีาชนะ
รองรับ แต่
พนักงานไม่
น าเศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆทิง้ใน
ภาชนะ
ดังกลา่ว 

มภีาชนะ
รองรับ 
พนักงานน า
เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆทิง้ใน
ภาชนะ
ดังกลา่ว 
แตม่กีาร
จัดการกบั
เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆไม่
เหมาะสม 
(อา้งองิ
หมวดที ่5 
การจัดการ
ของเสยี) 

มภีาชนะ
รองรับ 
พนักงานน า
เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆทิง้ใน
ภาชนะ
ดังกลา่ว 
และมกีาร
จัดการกบั
เศษขยะ 
เศษอาหาร 
คราบน ้ามนั
และสิง่
สกปรก
ตา่งๆ
เหมาะสม 
(อา้งองิ
หมวดที ่5 
การจัดการ
ของเสยี) 

4. การ
เลอืกใช้

ผลติภณัฑท์ า
ความสะอาด
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีารใช ้

ผลติภณัฑ์
ท าความ
สะอาดที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใช ้

ผลติภณัฑ์
ท าความ
สะอาดที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
การท า
ความ
สะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภณัฑ์
ท าความ
สะอาดที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
ประมาณ 
50-70% 
ของการท า
ความ
สะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภณัฑ์
ท าความ
สะอาดที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
มากกวา่ 
70% ของ
การท า
ความ
สะอาด 

มกีารใช ้

ผลติภณัฑ์
ท าความ
สะอาดที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ของการท า
ความ
สะอาดทกุ
ครัง้ 

  
หมวดที ่5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน Indoor & Outdoor 
Environment 

 5.1 อากาศในส านกังาน 
ภายในอาคารส านักงานที่มีส ิง่เจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ  

อาจจะท าใหเ้กดิอันตรายต่อสขุภาพอนามัยของพนักงาน หรอืต่อสิง่แวดลอ้มบรเิวณนัน้ๆ  
สิง่เจอืปนเหล่านัน้ เชน่ ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น เชือ้แบคทเีรยี ควันบุหรี ่เป็นตน้ นอกจากนี้ ยัง
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รวมไปถงึการปรับปรงุส านักงาน เชน่ การทาส ีการเจาะผนัง เป็นตน้ และแหลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิ
มลพษิทางอากาศบรเิวณรอบนอกส านักงาน ดังนัน้ ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการสภาพ
อากาศภายในส านักงานใหม้สีภาพอากาศที่ด ีถ่ายเทไดส้ะดวก  เพือ่ใหพ้นักงานอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิความสบายในการท างานและมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจพืน้ทีแ่ละแนวทางในการจัดการสภาพอากาศภายในส านักงาน ในหัวขอ้
ดังตอ่ไปนี ้

 

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การดแูลท า
ความสะอาด
เครือ่งปรบัอากาศ 
เครือ่งถา่ย
เอกสาร เครือ่ง
ปริน้เตอร ์เครือ่ง
กรองอากาศ หอ้ง 
พืน้หอ้ง เพดาน 
พรมปพูืน้หอ้ง 
รวมถงึอปุกรณ์
เครือ่งใชต้า่งๆ 

ไมม่กีาร
ดแูลท า
ความ
สะอาดมา
เป็น
เวลานาน
มากกวา่ 6 
เดอืน และ
ไมม่กีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
แตไ่มม่ี
การ
ก าหนดไม่
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
แตไ่มม่ี
การดแูล
ท าความ
สะอาด
ตามที่
ก าหนด 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
แตม่กีาร
ดแูลท า
ความ
สะอาดไม่
สม า่เสมอ
ตามทีไ่ด ้
ก าหนดไว ้

มกีาร
ก าหนด
ความถี่
อยา่ง
เหมาะสม 
และมกีาร
ดแูลท า
ความ
สะอาด
ตอ่เนือ่ง
ตาม
ความถีท่ี่
องคก์รได ้
ก าหนดขึน้
อยา่ง
เหมาะสม 

2. การก าหนดจดุ
สบูบหุรีแ่ละการ
ปฏบิตั ิ

ไมม่กีาร
ก าหนดจดุ
สบูบหุรี ่

มกีาร
ก าหนดจดุ
สบูบหุรี ่
แตไ่ม่
เหมาะสม 
(ควันบหุรี่
สามารถ
เขา้มายงั
ส านักงาน
ได)้ 

มกีาร
ก าหนดจดุ
สบูบหุรี ่
และมี
ความ
เหมาะสม 
แต่
พนักงาน
ไมส่บูบหุรี่
ในพืน้ทีท่ี่
ก าหนด 

มกีาร
ก าหนดจดุ
สบูบหุรี ่
และมี
ความ
เหมาะสม 
มพีนักงาน
เพยีง
บางสว่นที่
สบูบหุรีใ่น
พืน้ทีท่ี่
ก าหนด 

มกีาร
ก าหนดจดุ
สบูบหุรี ่
และมี
ความ
เหมาะสม 
มพีนักงาน
สบูบหุรีใ่น
พืน้ทีท่ี่
ก าหนดทกุ
ครัง้ทีม่ี
การสบู
บหุรี ่
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3. มลพษิทาง
อากาศจากการ
การปรบัปรงุ
ส านกังาน เชน่ 
การเจาะผนงั การ
ทาส ีเป็นตน้ 

ไมม่กีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงาน
เกีย่วกบั
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
เพือ่ให ้
พนักงาน
ยา้ย
ต าแหน่ง
ท างาน
ชัว่คราว  
หรอื/และ
ไมม่กีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จากการ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 

มกีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงาน
เกีย่วกบั
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
เพือ่ให ้
พนักงาน
ยา้ย
ต าแหน่ง
ท างาน
ชัว่คราว มี
การจัดการ
มลพษิ
อากาศ
จากการ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
สือ่สาร
และ
จัดการ
มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี
การสือ่สาร
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงาน
เกีย่วกบั
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
เพือ่ให ้
พนักงาน
ยา้ย
ต าแหน่ง
ท างาน
ชัว่คราว มี
การจัดการ
มลพษิ
อากาศ
จากการ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
สือ่สาร
และ
จัดการ
มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี
การสือ่สาร
ประมาณ 
50-70% 
ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 
 

มกีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงาน
เกีย่วกบั
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
เพือ่ให ้
พนักงาน
ยา้ย
ต าแหน่ง
ท างาน
ชัว่คราว มี
การจัดการ
มลพษิ
อากาศ
จากการ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
สือ่สาร
และ
จัดการ
มลพษิได ้
ทกุครัง้ มี
การสือ่สาร
มากกวา่
70% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
สือ่สารไป
ยงั
พนักงาน
เกีย่วกบั
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
เพือ่ให ้
พนักงาน
ยา้ย
ต าแหน่ง
ท างาน
ชัว่คราว มี
การจัดการ
มลพษิ
อากาศ
จากการ
ปรับปรงุ
ส านักงาน
ไดท้กุครัง้ 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 
หรอืไมม่ี
การ
ปรับปรงุ
ส านักงาน 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

4. การจดัการ
มลพษิอากาศจาก
ภายนอก
ส านกังาน ทีส่ง่ผล
ตอ่ส านกังาน 

ไมม่กีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 

มกีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่ลพษิ
สง่ผลตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของ
จ านวนครัง้
ทีม่ลพษิ
สง่ผลตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่ลพษิ
สง่ผลตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
จัดการ
มลพษิ
อากาศ
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 
และ
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
หรอืไมม่ี
มลพษิ
อากาศ
ภายนอก
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

 
 5.2 แสงในส านกังาน 
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหแ้สงในส านักงานเพียงพอต่อการท างาน ตาม

ลักษณะของงานแต่ละประเภท เชน่ งานทีม่คีวามละเอยีดระดับความเขม้แสงควรเพิม่ขึน้ 
งานที่ปฏิบัติโดยผูม้ีอายุมากจะตอ้งการแสงสว่างมากกว่าผูท้ี่ยังหนุ่มสาว  เป็นตน้  
นอกจากนี้ จะตอ้งมีการท าความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึงแผงสะทอ้นแสงอย่าง
สม า่เสมอ เนือ่งจากอาจจะมฝีุ่ นจับท าใหค้วามสวา่งลดลง และท าใหส้ายตาเสือ่มสภาพได ้

 
เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง แนวทางในการจัดการแสงในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้
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ขอ้พจิารณา
/ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ความเขม้
ของแสง
สวา่ง 

ไมม่กีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง 
ประจ าปี   

มกีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง
ประจ าปี แต่
ผลการตรวจ
ไมผ่า่น
ตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด และ
ไมม่ี
มาตรการใน
การแกไ้ข 

มกีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง
ประจ าปี แต่
ผลการตรวจ
ไมผ่า่น
ตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด มี
การก าหนด
มาตรการใน
การแกไ้ข 
แตไ่มป่ฏบิตั ิ
ตาม
มาตรการที่
ก าหนดไว ้

มกีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง
ประจ าปี แต่
ผลการตรวจ
ไมผ่า่น
ตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด มี
มาตรการใน
การแกไ้ข
และอยูใ่น
ระหวา่งการ
ปฏบิตัติา
มาตรการนัน้ 

มกีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง
ประจ าปี 
และผลการ
ตรวจผา่น
ตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด 
หรอืมกีาร
ตรวจวดั
ความเขม้
ของแสง
ประจ าปี 
แลว้ผลการ
ตรวจไมผ่า่น
ตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด แต่
มกีาร
ด าเนนิการ
แกไ้ข
เรยีบรอ้ย
แลว้ 

2. การ
เลอืกใช้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ ี
ประสทิธภิา
พสงูและเป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี
ประสทิธภิา
พสงูและ
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี
ประสทิธภิา
พสงูและ
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
สัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี
ประสทิธภิา
พสงูและ
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
ครัง้ทีม่กีาร
สัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี
ประสทิธภิา
พสงูและ
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้
ทีม่กีาร
สัง่ซือ้ 

มกีารใช ้

อปุกรณ์แสง
สวา่งทีม่ี
ประสทิธภิา
พสงูและ
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทกุครัง้ 
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5.3 เสยีง 
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดการใหม้สีภาวะเรือ่งเสยีงในส านักงานทีเ่หมาะสม ไมว่่า

จะเป็นเสยีงทีเ่กดิจากการท างาน เสยีงทีเ่กดิจากการปรับปรงุส านักงาน รวมไปถงึเสยีงจาก
ภายนอกส านักงานที่อาจส่งผลภายในส านักงานได ้หากร่างกายไดรั้บเสยีงดังมากเกนิ
ขดีจ ากดัของรา่งกาย และอยูใ่นรปูแบบหรอืเวลาทีไ่มเ่หมาะสมก็จะสง่ผลกระทบไดท้ัง้ต่อ
ร่างกายและจติใจ เชน่ การท าลายอวัยวะรับการไดย้นิ การท าใหเ้กดิความร าคาญ ขาด
สมาธใินการท างานท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง โรคเครยีด หรอือาจเป็นสาเหตุ
ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุหรอืโรครา้ยตา่งๆ ได ้  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจพืน้ที ่แนวทางในการจัดการเรือ่งเสยีงในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด
มาตรการใน
การควบคมุ
มลพษิทาง
เสยีง 

ไมม่กีาร
ก าหนด
มาตรการ
ในเรือ่ง
ของการ
ควบคมุ
สภาวะ
ทางเสยีง
เพือ่
ป้องกนั
การเกดิ
มลพษิ
ทางเสยีง 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
การควบคมุ
สภาวะทาง
เสยีงเพือ่
ป้องกนัการ
เกดิมลพษิ
ทางเสยีง 
แต ่
พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการใน
การควบคมุ
มลพษิทาง
เสยีงไดน้อ้ย
กวา่ 50% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
การควบคมุ
สภาวะทาง
เสยีงเพือ่
ป้องกนัการ
เกดิมลพษิ
ทางเสยีง 
แต ่
พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการใน
การควบคมุ
มลพษิทาง
เสยีงได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการใน
เรือ่งของ
การควบคมุ
สภาวะทาง
เสยีงเพือ่
ป้องกนัการ
เกดิมลพษิ
ทางเสยีง 
แต ่
พนักงาน
ปฏบิตัติาม
มาตรการใน
การควบคมุ
มลพษิทาง
เสยีงได ้
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวน
พนักงานที่
สุม่สอบถาม
หรอื
สงัเกตการณ์ 

มกีาร
ก าหนด
มาตรการ
ในเรือ่ง
ของการ
ควบคมุ
สภาวะ
ทางเสยีง
เพือ่
ป้องกนั
การเกดิ
มลพษิ
ทางเสยีง 
พนักงานที่
เกีย่วขอ้ง
ทกุคนทีม่ี
การสุม่
สอบถาม
ทราบและ
มกีาร
รณรงคใ์ห ้
พนักงาน
ปฏบิตัติาม
อยา่ง
เครง่ครัด  
หรอื
ส านักงาน
ไมม่ี
มลพษิ
ทางเสยีง 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. การ
จดัการเสยีง
ดงัจาก
ภายนอก
ส านกังาน ที่
สง่ผลตอ่
ส านกังาน 

ไมม่กีาร
จัดการ
มลพษิ
ทางเสยีง
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 

มกีารจัดการ
มลพษิทาง
เสยีงจาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้ที่
สง่ผลตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีารจัดการ
มลพษิทาง
เสยีงจาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
ครัง้ทีส่ง่ผล
ตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีารจัดการ
มลพษิทาง
เสยีงจาก
ภายนอก
ส านักงาน 
แตไ่ม่
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้ 
จัดการได ้
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้ที่
สง่ผลตอ่
ส านักงาน 
(มเีอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 

มกีาร
จัดการ
มลพษิ
ทางเสยีง
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 
และ
สามารถ
จัดการได ้
ทกุครัง้(มี
เอกสาร
หรอื
ภาพถา่ย
เป็น
หลกัฐาน
ประกอบ) 
หรอืไมม่ี
มลพษิ
ทางเสยีง
จาก
ภายนอก
ส านักงาน 

 
5.4 ความนา่อยู ่
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดสภาพแวดลอ้มของส านักงานใหม้คีวามน่าอยู่ การจัด

สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานทีด่แีละเหมาะสม เชน่ การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การจัดท ากจิกรรม 
5ส. การควบคุมสัตวพ์าหะน าเชือ้( เชน่ หนู นก แมลงสาบ) เป็นตน้ จะมสี่วนชว่ยท าให ้
คนท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ชว่ยลดอบุัตเิหตุ และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง ส ารวจภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ก าหนด
หนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบ
ของ 
เจา้หนา้ที ่
และเวลาที่
แนน่อนใน

ไมม่กี าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ ดแูล
รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ ดแูล
รักษาความ
สะอาดและ

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ ดแูล
รักษาความ
สะอาดและ

มกีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ในการ ดแูล
รักษาความ
สะอาดและ

มกีารปฏบิตั ิ
หนา้ที ่
รับผดิชอบ 
อยา่ง
เหมาะสม
ตามที่
ก าหนด
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

การ ดแูล
รกัษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย ท ัง้
ทีเ่ป็นบรเิวณ
ทีม่ ี
ผูร้บัผดิชอบ
เฉพาะ และ
ความ 
รบัผดิชอบ
โดยท ัว่ไปที่
ทกุคนควร
ปฏบิตั ิ

ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
หรอืพืน้ทีไ่ม่
มคีวามเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
แตม่กีาร
ก าหนด
หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ไมเ่หมาะสม 

ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย
อยา่ง
เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร
ปฏบิตัติาม
หนา้ที่
รับผดิชอบ 

ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย
อยา่ง
เหมาะสม 
แตม่ปีฏบิตั ิ
ไม่
สม า่เสมอ 

อยา่ง
สม า่เสมอ 
และพืน้ทีม่ี
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

2. ก าหนด
พืน้ทีใ่ชง้าน
อยา่งชดัเจน 
โดยแบง่เป็น
พืน้ทีเ่พือ่การ
ปฏบิตังิาน 
จดัเก็บวสัด ุ
พืน้ทีส่ าหรบั
พกัผอ่น 
รบัประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็น พรอ้ม
มป้ีายแสดง
บอกไว ้

ไมม่กีาร
ก าหนด
พืน้ทีใ่ชง้าน
อยา่งที่
ชดัเจน และ
ไมม่พีืน้ที่
ส าหรับ
พักผอ่น 
รับประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็น 

มกีาร
ก าหนด
พืน้ทีใ่ชง้าน 
และมพีืน้ที่
ส าหรับ
พักผอ่น 
รับประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็นไม่
เหมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
พืน้ทีใ่ชง้าน
อยา่งชดัเจน 
และมพีืน้ที่
ส าหรับ
พักผอ่น 
รับประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็นอยา่ง
ชดัเจน
เหมาะสม 
แตไ่มม่กีาร
ใชง้านพืน้ที่
ดังกลา่ว 

มกีาร
ก าหนด
พืน้ทีใ่ช ้

อยา่งชดัเจน 
และมพีืน้ที่
ส าหรับ
พักผอ่น 
รับประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ที ่
จ าเป็นอยา่ง
ชดัเจน 
เหมาะสม 
แตม่กีารใช ้

งานในพืน้ที่
ดังกลา่วเป็น
บางครัง้ 

มกีาร
ก าหนด
พืน้ทีใ่ช ้

อยา่ง
ชดัเจน 
และไมม่ี
พืน้ที่
ส าหรับ
พักผอ่น 
รับประทาน
อาหาร และ
พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 
ที ่จ าเป็น
อยา่ง
ชดัเจน 
และมกีาร
ใชง้านใน
พืน้ทีต่รง
ตามที่
ก าหนดทกุ
ครัง้ 

3. การดแูล
บ ารงุรกัษา
พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่
พกัผอ่น
หยอ่นใจ เป็น

ไมม่กีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 

มกีารดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่
พักผอ่น
หยอ่นใจ 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ตน้ หรอืไมม่ี
การดแูล
บ ารงุรักษา
พืน้ทีต่า่งๆ 
เชน่ พืน้ที่
พักผอ่น
หยอ่นใจ 
เป็นตน้ มา
เป็น
เวลานาน
มากกวา่  3 
เดอืน 

เชน่ พืน้ที่
พักผอ่น
หยอ่นใจ 
เป็นตน้ แต่
ไมเ่หมาะสม 

เชน่ พืน้ที่
พักผอ่น
หยอ่นใจ 
เป็นตน้ 
ตามที่
ก าหนด แต่
ไมม่กีาร
ปฏบิตั ิ
ตามที่
ก าหนด 

เชน่ พืน้ที่
พักผอ่น
หยอ่นใจ 
เป็นตน้ 
ตามที่
ก าหนด แต่
มกีารปฏบิตั ิ
ไม่
สอดคลอ้ง
ตามที่
ก าหนด มี
การปฏบิตั ิ
ไม่
สม า่เสมอ 

เป็นตน้ 
ตามความถี่
ทีอ่งคก์รได ้
ก าหนดขึน้
อยา่ง
สม า่เสมอ 

4.การควบคมุ
สตัวพ์าหะน า
เชือ้ 

ไมม่รีายงาน
การ
ตรวจสอบ
รอ่งรอยสตัว์
พาหะน า
เชือ้ หรอื
พบรอ่งรอย
สตัวพ์าหะ
น าเชือ้แต่
ไมม่กีาร
ปรับปรงุ
แกไ้ข 

มรีายงาน
การ
ตรวจสอบ
รอ่งรอยสตัว์
พาหะน า
เชือ้ มกีาร
ตรวจสอบ
นอ้ยมาก ไม่
เกนิ 1 ครัง้/
ปี 

มรีายงาน
การ
ตรวจสอบ
รอ่งรอยสตัว์
พาหะน า
เชือ้ มกีาร
ตรวจสอบ
บา้ง
พอสมควร 
มากกวา่ 1
ครัง้/เดอืน 

มรีายงาน
การ
ตรวจสอบ
รอ่งรอยสตัว์
พาหะน า
เชือ้ มกีาร
ตรวจสอบ
บา้ง
พอสมควร 
ประมาณ  1 
ครัง้/
สปัดาห ์
และมกีาร
ควบคมุ
แกไ้ขสตัว์
พาหะน า
เชือ้ตา่งๆ
(ถา้ม)ี 

มรีายงาน
การ
ตรวจสอบ
รอ่งรอย
สตัวพ์าหะ
น าเชือ้
อยา่ง
สม า่เสมอ 
มากกวา่ 1 
ครัง้/
สปัดาห ์
และมกีาร
ควบคมุ
แกไ้ขสตัว์
พาหะน า
เชือ้ตา่งๆ
(ถา้ม)ี 

 
หมวดที ่6 การจดัซือ้และจดัจา้ง(Green Procurement)  
6.1 การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน  
ส านักงานจะตอ้งมกีารจัดซือ้วัสดุและอปุกรณ์ในส านักงาน โดยจะตอ้งด าเนนิการ

เปรยีบเทยีบถงึคณุภาพ ราคา การสง่มอบ รวมไปถงึการพจิารณาเลอืกใชผ้ลติภัณฑท์ีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถทราบไดจ้ากฉลากทีต่ดิบนตัวสนิคา้ เชน่ ฉลากเขยีว ฉลาก
ประหยัดพลังงานเบอร ์5 ฉลากคารบ์อนฟตุปริน้ท ์(Carbon Footprint) เป็นตน้ นอกจากนี ้
ยังตอ้งมีการจัดจา้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้มาด าเนินการตามความ
ประสงค์ของส านักงาน เช่น การก่อสรา้งหรือการต่อเติมอาคาร การซ่อมบ ารุง
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เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทัง้นี้ หน่วยงานเหล่านัน้จะตอ้งไดรั้บการคัดเลอืกและมั่นใจว่ามี
การด าเนนิการทีใ่สใ่จตอ่สิง่แวดลอ้มทกุครัง้ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้ง การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัซือ้
และวสัดุ
อปุกรณ์ใน
ส านกังานที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่ี
หลกัฐาน
รับรอง
สนิคา้ หรอื
สญัลักษณ์
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 

มหีลกัฐาน
รับรอง
สนิคา้หรอื
สญัลักษณ์
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุประเภท
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี
หลกัฐาน
นอ้ยกวา่ 
10% ของ
จ านวน
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้
ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน
รับรอง
สนิคา้หรอื
สญัลักษณ์
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุประเภท
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี
หลกัฐาน
ประมาณ 
10-20% 
ของจ านวน
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้
ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน
รับรอง
สนิคา้หรอื
สญัลักษณ์
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตไ่ม่
ครอบคลมุ
ทกุประเภท
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้ มี
หลกัฐาน
มากกวา่ 
20-40% 
ของจ านวน
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้
ทัง้หมด 

มหีลกัฐาน
รับรอง
สนิคา้หรอื
สญัลักษณ์
ทีเ่ป็นมติร
กบั
สิง่แวดลอ้ม 
มากกวา่ 
40% ของ
จ านวน
สนิคา้ที่
สัง่ซือ้
ทัง้หมด 

2. 
ผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัซือ้
วสัดอุปุกรณ์
ในส านกังาน 
และการจดั
จา้งทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 
จากการ
สอบถามมี
ความเขา้ใจ
นอ้ยกวา่ 
50% 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 
จากการ
สอบถามมี
ความเขา้ใจ
ประมาณ 
50-70% 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
ทีเ่หมาะสม 
จากการ
สอบถามมี
ความเขา้ใจ
มากกวา่ 
70% 

มกีาร
ก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
และมคีวาม
เขา้ใจเป็น
อยา่งด ี

3. ปรมิาณ
และประเภท
ของวสัดุ
อปุกรณ์ใน
ส านกังานที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่สีนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  
ไมไ่ดน้ า
หลกัการ
ของการ
จัดซือ้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

มสีนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
นอ้ยกวา่ 
10%ของ
จ านวน
สนิคา้ที่
จัดซือ้
ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 
10-20% 
ของจ านวน
สนิคา้ที่
จัดซือ้
ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ประมาณ 
20-40%
ของจ านวน
สนิคา้ที่
จัดซือ้
ทัง้หมด 

มสีนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
มากกวา่ 
40% ของ
จ านวน
สนิคา้ที่
จัดซือ้
ทัง้หมด 
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

มาพจิารณา 

4. บญัชี

รายชือ่ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
จัดท าบญัชี

รายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจัดท า
บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตย่งัไม่
สอดคลอ้ง
กบัการมี
สนิคา้จรงิ
ในพืน้ที่
ท างาน มี
ความ
สอดคลอ้ง
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้น
พืน้ทีท่ างาน 

มกีารจัดท า
บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตย่งัไม่
สอดคลอ้ง
กบัการมี
สนิคา้จรงิ
ในพืน้ที่
ท างาน มี
ความ
สอดคลอ้ง
ประมาณ 
50-70% 
ของสนิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้น
พืน้ทีท่ างาน 

มกีารจัดท า
บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
แตย่งัไม่
สอดคลอ้ง
กบัการมี
สนิคา้จรงิ
ในพืน้ที่
ท างาน มี
ความ
สอดคลอ้ง
มากกวา่ 
70% ของ
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม
ทีใ่ชใ้น
พืน้ทีท่ างาน 

มกีารจัดท า
บญัชรีายชือ่
สนิคา้ทีเ่ป็น
มติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
และ
สอดคลอ้ง
กบัการมี
สนิคา้จรงิ
ในพืน้ที่
ท างาน 
100% 

5. หลกัฐาน
การคดัเลอืก
หนว่ยงาน
หรอืบคุคล 
เพือ่การจา้ง
งานทีใ่สใ่จ
ตอ่
สิง่แวดลอ้ม
(ถา้ม)ี 

ไมม่กีาร
คัดเลอืก
บคุคลหรอื
หน่วยงาน
เขา้มา
ท างาน 

มหีลกัฐาน
การ
คัดเลอืก
หน่วยงาน
หรอืบคุคล
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การ
คัดเลอืก
หน่วยงาน
หรอืบคุคล
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน
ครัง้ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การ
คัดเลอืก
หน่วยงาน
หรอืบคุคล
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน 

มหีลกัฐาน
การ
คัดเลอืก
หน่วยงาน
หรอืบคุคล
ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน
ทกุครัง้ 

6. การ
ตรวจสอบ
การท างาน
ของ
หนว่ยงาน
หรอืบคุคล 
ดา้นการดแูล

ไมม่กีาร
ตรวจสอบ
การท างาน
ของ
หน่วยงาน
หรอืบคุคล
ในพืน้ที่

มกีาร
ตรวจสอบ
แตไ่ม่
สม า่เสมอ 
นอ้ยกวา่ 
50% ของ
จ านวนครัง้

มกีาร
ตรวจสอบ
แตไ่ม่
สม า่เสมอ 
ประมาณ 
50-70% 
ของจ านวน

มกีาร
ตรวจสอบ
แตไ่ม่
สม า่เสมอ 
มากกวา่ 
70% ของ
จ านวนครัง้

มกีาร
ตรวจสอบ
อยา่ง
สม า่เสมอ 
หรอืมกีาร
ตรวจสอบ 
และแจง้แก่
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

สิง่แวดลอ้ม 
ในพืน้ที่
ปฏบิตังิาน 
(ถา้ม)ี 

ท างาน ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน
หรอืมกีาร
ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่
แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื
ความไม่
ถกูตอ้งดา้น
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่
ปฏบิตังิาน
แกบ่คุคล
ดังกลา่ว
แกไ้ขและ
ปรับปรงุ 

ครัง้ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน
หรอืมกีาร
ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่
แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื
ความไม่
ถกูตอ้งดา้น
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่
ปฏบิตังิาน
แกบ่คุคล
ดังกลา่ว
แกไ้ขและ
ปรับปรงุ 

ทีเ่ขา้มา
ท างานใน
ส านักงาน
หรอืมกีาร
ตรวจสอบ
หากแตไ่ม่
แจง้ความ
ผดิปกตหิรอื
ความไม่
ถกูตอ้งดา้น
การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ที่
ปฏบิตังิาน
แกบ่คุคล
ดังกลา่ว
แกไ้ขและ
ปรับปรงุ 

หน่วยงาน
หรอืบคุคล
เหลา่นัน้ทกุ
ครัง้ทีพ่บถงึ
ความ
ผดิปกตหิรอื
ความไม่
ถกูตอ้ง 
เพือ่ให ้
ด าเนนิการ
ปรับปรงุ
แกไ้ข 

หมายเหต ุ: กรณีทีไ่มส่ามารถหาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มได ้อยา่งนอ้ยจะตอ้ง
เลอืกผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบจากธรรมชาต ิหรอืมสีารเคมเีป็นสว่นประกอบในปรมิาณ
นอ้ย หากเป็นผลติ OTOP จะตอ้งพจิารณาลักษณะเดยีวกนักบัทีก่ลา่วขา้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัดลุยพนิจิของผูต้รวจประเมนิ 
 

หมวดที ่7 การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  
 7.1 โครงการและกจิกรรม 
 ส านักงานจะตอ้งก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิเพือ่ผลักดันใหส้ านักงานมกีารพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางส านักงานจะตอ้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการพัฒนาปรับปรุงในดา้นต่างๆ และเพื่อใหบ้รรลุถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดส านักงานจะตอ้งก าหนดโครงการและกจิกรรม
เพือ่ตอบสนอง  
  เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการใหค้ะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ความเหมาะสมของวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ัดขึน้เพือ่ลด
ผลกระทบของปัญหาสิง่แวดลอ้มภายในส านักงาน ในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การ
ก าหนด
วตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ไมม่กีาร
ก าหนด
วัตถปุระสง
คแ์ละ
เป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มกีาร
ก าหนด
วัตถปุระสง
คเ์ป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
แตย่งัไม่

มกีาร
ก าหนด
วัตถปุระสง
คเ์ป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
สอดคลอ้ง

มกีาร
ก าหนด
วัตถปุระสง
คเ์ป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
สอดคลอ้ง

มกีาร
ก าหนด
วัตถปุระสง
คเ์ป้าหมาย
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
และ
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

สอดคลอ้ง
กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้ 

กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้ 
แตย่งัไมม่ี
การ
ขบัเคลือ่น 

กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้ มี
การ
ขบัเคลือ่น
ไมช่ดัเจน 
หรอืการมี
การ
ขบัเคลือ่น
เพยีง
บางสว่น 

สอดคลอ้ง
กบัปัญหา
สิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้ 
และมกีาร
ขบัเคลือ่นที่
ชดัเจน 

2.การก าหนด
เป้าหมาย
สามารถวดัได้
และมคีวาม
สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมายที่
ก าหนดไม่
สามารถวดั
ไดแ้ละไมม่ี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
ค ์

มเีป้าหมาย
ทีก่ าหนด
สามารถวดั
ได ้แตม่ี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละมี
ความ
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรล ุได ้
นอ้ยกวา่ 
50% 

มเีป้าหมาย
ทีก่ าหนด
สามารถวดั
ได ้แตม่ี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละมี
ความ
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรล ุได ้
ประมาณ 
50-70% 

มเีป้าหมาย
ทีก่ าหนด
สามารถวดั
ได ้แตม่ี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละมี
ความ
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรล ุได ้
มากกวา่ 
70% 

มเีป้าหมาย
ทีก่ าหนด
สามารถวดั
ได ้แตม่ี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละมี
ความ
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรล ุได ้
100% 

3. ก าหนด
กจิกรรมดา้น
สิง่แวดลอ้มที่
สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย 

ไมม่กีาร
ก าหนด
กจิกรรม
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

มกีาร
ก าหนด
กจิกรรม
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละ
เป้าหมาย
และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรลุ
เป้าหมาย 

มกีาร
ก าหนด
กจิกรรม
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละ
เป้าหมาย
และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรลุ
เป้าหมาย 

มกีาร
ก าหนด
กจิกรรม
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
แตม่คีวาม
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละ
เป้าหมาย
และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรลุ
เป้าหมาย 

มกีาร
ก าหนด
กจิกรรม
ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
และมคีวาม
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสง
คแ์ละ
เป้าหมาย
และมคีวาม
เป็นไปไดท้ี่
จะท าให ้
บรรลุ
เป้าหมาย
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ขอ้พจิารณา/
ตวัชีว้ดั 

คา่คะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ไดน้อ้ยกวา่ 
50% 

ไดป้ระมาณ 
50-70% 
 

ไดม้ากกวา่ 
70% 

ชดัเจน 

4. มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การ
ด าเนนิงานให้
เหมาะสมกบั
เป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์
หรอืไม ่

ไมม่กีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การด าเนนิ
กจิกรรม 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การด าเนนิ
กจิกรรม แต่
มคีวาม
เหมาะสม
และความ
เป็นไปได ้
ตามที่
เป้าหมาย
ก าหนด ได ้
นอ้ยกวา่ 
50% 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การด าเนนิ
กจิกรรม แต่
มคีวาม
เหมาะสม
และความ
เป็นไปได ้
ตามที่
เป้าหมาย
ก าหนด ได ้
ประมาณ 
50-70% 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลาใน
การด าเนนิ
กจิกรรม แต่
มคีวาม
เหมาะสม
และความ
เป็นไปได ้
ตามที่
เป้าหมาย
ก าหนด ได ้
มากกวา่ 
70% 

มกีาร
ก าหนด
ระยะเวลา  
มคีวาม
เหมาะสม
ตามที่
เป้าหมาย
ก าหนด ใน
การด าเนนิ
กจิกรรม 

5. ดผูลส าเร็จ
ของ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมายและ
โครงการวา่มี
ความกา้วหน้
าอยา่งไร 

การ
ด าเนนิการ
ไมป่ระสบ
ความส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย
และไมม่กีาร
ทบทวนเพือ่
หาแนว
ทางแกไ้ข  
หรอืไมม่ี
การทบทวน
และรายงาน
ความ
คบืหนา้ของ
โครงการ 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การทบทวน
และรายงาน
ความ
คบืหนา้ของ
โครงการ   
แตไ่ม่
สามารถ
ด าเนนิการ
ไดต้ามแผน
ทีไ่ดก้ าหนด
ไวอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

มกีาร
ก าหนด
ความถีใ่น
การทบทวน
และรายงาน
ความ
คบืหนา้ของ
โครงการ   
และสามารถ
ด าเนนิการ
ไดต้ามแผน
ทีไ่ดก้ าหนด
ไวอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

การ
ด าเนนิการ
เสร็จสิน้แลว้ 
แตไ่ม่
ประสบ
ความส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 
แตม่กีาร
ทบทวนเพือ่
หาแนว
ทางแกไ้ข 

การ
ด าเนนิการ
เสร็จสิน้แลว้ 
แตไ่ม่
ประสบ
ความส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 
แตม่กีาร
ทบทวนเพือ่
หาแนว
ทางแกไ้ข 

 
   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  แบบฟอรม์ 



Input กระบวนการ Output

ตารางวิเคราะห์กระบวนการท างาน
แบบฟอรม์ 1.1-1 
 



                                ทะเบียนระบุปัญหาส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.............

                                         แผนก …………………...…….

แก้ไขครัง้ที่ วันที่

กิจกรรม In Out ปัญหาสิง่แวดล้อม D I กฎหมาย

put put AP WP SP NP NU WA E W L/O RM N A E

หมายเหตุ
D = Direct  ทางตรง SP = Soil Pollution W = Water A = Abnormal
I    = Indirect  ทางอ้อม NP = Noise Pollution L/O = LPG / Oil E = Emergency
AP = Air Pollution NU = Nuisance RM = Raw Material WA = Waste
WP = Water Pollution E = Electric  N = Normal

ผู้จดัท า :                             ต าแหน่ง :               วนัที ่:                                       ผู้อนมุตัิ :   ต าแหน่ง :  วนัที ่:

การใช้ทรัพยากร สภาวะผลกระทบสิง่แวดล้อม

แบบฟอรม์ 1.1-2 



แก้ไขครัง้ที่  วนัที่ 

หน่วยงาน                 ปัญหาสิ่งแวดล้อม D I รวม รวม คะแนนรวม
AP WP SP NP NU WA N A E 1 2 3 4 5 6 7  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ผู้จดัท า : ต าแหน่ง : วนัที่ : ผู้อนมุตัิ : ต าแหน่ง : วนัที่ :

ทะเบยีนปัญหาสิง่แวดล้อมประจ าปี   ……………………
มลภาวะ  ( Pollution )

ระดบันยัส าคญัประเภทของผลกระทบ สภาวะ ความรุนแรง ( C )โอกาสที่จะเกิด ( L )

แบบฟอรม์ 1.1-3 

Page : 1.1-3 of 5



แก้ไขครัง้ที่ วนัที่ 

หน่วยงาน                 ปัญหาสิ่งแวดล้อม D I รวม รวม คะแนนรวม
EL W GA OL RM N A E 1 2 3 4  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D = Direct SP = Soil Pollution W = Water A = Abnormal
I    = Indirect NP = Noise Pollution L/O = LPG / Oil E = Emergency
AP = Air Pollution NU = Nuisance RM = Raw Material WA = Waste
WP = Water Pollution EL = Electric  N = Normal
ผู้จดัท า :                         ต าแหนง่ :               วนัที่ :                                   ผู้อนมุตั ิ:   ต าแหนง่ :  วนัที่ :

ทะเบียนปัญหาสิง่แวดล้อมประจ าปี  ...........
การใช้ทรัพยากร  ( Resource usage )

ระดบันยัส าคญัการใช้ทรัพยากร/พลงังาน สภาวะ ความรุนแรง ( C )โอกาสที่จะเกิด ( L )

แบบฟอร์ม 1.1-4 



1 
 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า....................................         ผู้อนุมัติ......................................... 
วันที่..........................................         วันที่.......................................... 
  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 น้้าเสีย       
1 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด   
ลอม เร่ือง ก้าหนนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้า้ทิ้ง จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 
2548 

ขอ 6 อาคารประเภท ค. หนมายความถึง อาคารดังตอไปนี้ 
(5) อาคารที่ท้าการของทางราชการ รัฐวิสาหนกิจ องค์การระหนวาง
ประเทศ หนรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหนรื
อกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 10,000 ตาราง
เมตร 
(1) pH อยู่ระหนว่าง 5-9 
บีโอดี ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลกิรัมตอลิตร                                     
(2) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร  
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีคา่ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                     
(4) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 
(5) สารที่ละลายไดท้ั้งหนมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่า
เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้้าใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ 

 

   

แบบฟอร์ม 2.2 
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เพื่อทราบ 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) ตะกอนหนนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร 
(7) น้้ามนัและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      
2 พรบ. ปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 
หนมวด 2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หนมวด 3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหนานคร 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัย
นั้นใกล้จะถึง ผอ.มีอ้านาจสั่งให้น 
เจ้าพนักงานดัดแปลง ทา้ลาย หนรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หนรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ้าบัดปดัปูองกัน
ภยันตรายได ้
มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหนรือสถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 
เพื่อท้าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก
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เจ้าของหนรือผู้ครอบครอง อาคารหนรือสถานที่ หนากไม่มีเจ้าของหนรือ
ผู้ครอบครองกระท้าได้หนากอยู่ภายใต้การควบคุม  ของ ผอ. 
มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยบผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
อันตรายหนรือกีดขวางการปฏิบัตงิานได้ 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหนรือใกล้เกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะ
ประกาศห้นามเข้าไปอยู่อาศัยหนรือด้าเนิน  กิจการใดๆ โดยกา้หนนด
ระยะเวลาการหน้ามไว้ด้วย 
หนมวด 6 บทก้าหนนดโทษ 
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจา้คุกไม่เกิน 1 ปี หนรือปรับไม่เกินสอง
หนม่ืนบาท หนรือทั้งจ้าทั้งปรบั หนากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หนรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หนรือทั้งจ้าทั้งปรบั หนากไมป่ฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงก้าหนนดมาตรฐานใน
การบริหนารจัดการและดา้เนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทา้งาน
เก่ียวกับการปูองกันและระงบั

ข้อ 2 ให้นนายจ้างจัดให้นมีระบบปอูงกันและระงบัอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยใหน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่นง ใหน้นายจ้างจัดท้าปูายขอ้
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อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนนีไฟ และปิดประกาศ
ให้นเห็นนได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่นง ใหน้นายจ้างจัดทาปูายขอ้
ปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนนีไฟ และปิดประกาศ
ให้นเห็นนได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตัง้แต่สิบคนขึ้นไป 
นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วใหน้นายจา้งจัดให้นมีแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบดว้ยการตรวจตรา การอบรม การ
รณรงค์ปูองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนนีไฟ และการ
บรรเทาทุกข์ใหน้นายจ้างจัดเก็บแผนปูองกันและระงบัอัคคีภัย ณ 
สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้นพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได ้
หนมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนนไีฟข้อ 8 ให้น
นายจา้งจัดให้นมีเส้นทางหนนไีฟทกุชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง
เส้นทางซึง่สามารถอพยพลูกจ้างที่ท้างานในเวลาเดียวกนัทั้งหนมดสู่
จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินหน้านาที 
เส้นทางหนนีไฟจากจุดที่ลูกจา้งทา้งานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง
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ปราศจากสิง่กีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเสน้ทางหนนไีฟต้องท้าด้วยวสัดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู
หนรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของ
การหนนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ทีบ่งัคับให้นบานประตปูิดได้เอง หน้ามใช้
ประตูเลื่อน ประตูม้วน หนรือประตูหนมุน และหน้ามปิดตาย ใส่กลอน 
กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หนรือท้าให้นเปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจา้งทา้งาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มอีาคารตั้งแต่สองชัน้ขึ้นไป หนรือมี
พื้นที่ประกอบกิจการตัง้แต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นนายจา้งจัด
ให้นมีระบบสัญญาณแจ้งเหนตุเพลิงไหนม้ในสถานประกอบกิจการทกุชั้น
โดยให้นปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหนตุเพลิงไหนม้อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหนตุเพลิงไหนม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหนตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้งเหนตุที่ใช้มือเพื่อใหน้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจง้เหนตุเพลิงไหนม้
ท้างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหนตุเพลิงไหนม้ต้องสามารถส่งเสียงหนรือ
สัญญาณให้นทุกคนภายในอาคารได้ยินหนรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการ
หนนีไฟ 
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(2) อุปกรณ์แจ้งเหนตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นนได้อย่างชัดเจน เข้าถงึได้
ง่าย หนรืออยู่ในเส้นทางหนนไีฟโดยติดตั้งหน่างจากจุดที่ลูกจา้งทา้งาน
ไม่เกินสามสิบเมตร 
(3) เสียงหนรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหนตุเพลิงไหนม้ต้องมีเสียงหนรือ
สัญญาณที่แตกตา่งไปจากเสียงหนรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบ
กิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหนรือสถานที่หน้ามใช้เสียงหนรือใช้เสียงไม่ไดผ้ล 
ต้องจัดให้นมีอุปกรณ์หนรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สัญญาณไฟ หนรือรหนัส 
ที่สามารถแจ้งเหนตุเพลิงไหนม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหนตุเพลิงไหนม้ ให้นเป็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่นงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หนรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก้าหนนด 
ข้อ 10 ใหน้นายจ้างจัดให้นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอส้าหนรับเส้นทางหนนี
ไฟในการอพยพลูกจา้งออกจากอาคารเพื่อการหนนีไฟ รวมทั้งจัดให้นมี
แหนล่งจ่ายไฟฟูาสารองที่สามารถจ่ายไฟฟาูเพื่อการหนนีไฟและสา
หนรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นตน้หนรืออุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องได้
ในทันทีทีไ่ฟฟาูดับ 
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ข้อ 11 ใหน้นายจ้างจัดให้นมีปาูยบอกทางหนนีไฟที่มลีักษณะ ดงัต่อไปนี ้
(1) ขนาดของตัวหนนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบหนา้เซนติเมตร และ
เห็นนได้อย่างชัดเจน 
(2) ปูายบอกทางหนนไีฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหนรือใช้ไฟส่องให้นเห็นน
ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหนรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหนรือปูายอื่น 
ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หนรือโดยประการใดที่ท้าให้นเห็นนปูายไม่ชัดเจน 
หนมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ใหน้นายจ้างจัดให้นมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดย
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้นมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทีส่านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหนกรรมก้าหนนด หนรือตามมาตรฐานที่อธบิดีก้าหนนด 
(2) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ทุกเคร่ือง ต้องจัดให้นมี
เครื่องหนมายหนรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนดิใด ใช้ดับเพลงิประเภท
ใด และเครื่องหนมายหนรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเหน็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนนึ่งเมตรหน้าสิบเซนติเมตร 
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(3) หน้ามใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไ ด้ที่อาจเกิดไอระเหนย
ของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด ์
(4) จัดให้นมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน 
ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้ 
(ก) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท เอ จาน
วน ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิง และการติดตัง้ ใหน้คานวณตาม
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก้าหนนดไว้
ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท บี 
ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่
ก้าหนนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ซี การตดิตั้ง
ให้นพิจารณาจากวัตถุซึ่งเปน็เชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะ
ท้าให้นเกิดเพลิงประเภท เอ หนรือ บี และติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ดี ในการ
ติดตั้งใหน้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สบิสามเมตร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

(ข) ให้นติดตั้งหนรอืจัดวางเคร่ืองดับเพลิงในสภาพที่มัน่คง มองเหน็นได้
อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ไดง้่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้นจัดท้ารายละเอียดเก่ียวกับชนดิและวิธีใช้เป็นภาษาไทยทีเ่ห็นน
ได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหนรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้นมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้นอยู่ใน
สภาพที่ใชง้านได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หนมวด 8 การด้าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและ
การรายงาน 
ข้อ 27 ใหน้นายจ้างจัดให้นลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละสีส่ิบของจ้านวน
ลูกจ้างในแตล่ะหนน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน้ โดยให้นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนนิการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ใหน้นายจ้างจัดให้นมีการดา้เนินการเก่ียวกับความปลอดภยั
จากอัคคีภัย ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้นผู้ที่มีหนน้าที่เก่ียวกบัการปูองกันและระงบัอัคคีภัยรับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐม
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พยาบาล และการช่วยเหนลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ใหน้นายจ้างจัดให้นลูกจา้งฝึกซ้อมอพยพหนนีไฟออกจากอาคาร
ไปตามเส้นทางหนนไีฟตามที่ก้าหนนดไว้ในหนมวด 2 
ข้อ 30 ใหน้นายจ้างจัดให้นลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้ม
อพยพหนนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนนึง่ครั้ง ทั้งนี้ ให้นลูกจา้งของ
นายจา้งทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและ
เวลาเดียวกันทา้การฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่นอ้ย
กว่าสามสิบวนั ให้นนายจา้งสง่แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหนรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหนมาย 
เพื่อให้นความเหน็นชอบ 
ในกรณีที่นายจา้งไม่สามารถด้าเนินการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อม
อพยพหนนีไฟตามวรรคหนนึ่งได้เอง จะต้องใหน้ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปน็ผู้ดา้เนินการฝึกซ้อมให้น
นายจา้งจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี
ก้าหนนด และยืน่ต่ออธิบดีหนรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหนมายภายในสามสิบ
วันนบัแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

4 กฎกระทรวง 
ก้าหนนดมาตรฐานในการบริหนาร
และการจัดการดานความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการท้างานเก่ียวกับความรอน 
แสง        สวาง และเสียง พ.ศ. 
2549 

หนมวด 2 แสงสวาง 
ข้อ 5 นายจางตองจัดใหนสถานประกอบกิจการมีความเขมของ
แสงสวาง ดังตอไปนี ้
(1) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวง
นี้ส้าหนรับบริเวณพื้นที่ทัว่ไปภายในสถานประกอบกิจการ เชน 
ทางเดิน หนองน้้า หนองพัก 
(2) ไมต่้าากวามาตรฐานที่ก้าหนนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวง
นี้ส้าหนรับบริเวณพื้นที่ใชประโยชนในกระบวนการผลติที่ลูกจาง
ท้างาน 
(2) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎกระทรวง
นี้ ส้าหนรับบริเวณ 
ที่ลูกจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหนรือตองใชสาย
ตาอยกูับที่ในการทา้งาน 
(4) ไมต่้ากวามาตรฐานเทียบเคียงที่ก้าหนนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎ
กระทรวงนี้สา้หนรับ 
บริเวณที่ลูกจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหนรือตองใช
สายตาอยูกับที่ในการทา้งาน ในกรณีที่ความเขมของแสงสวาง ณ ที่

   ผลการ
ตรวจสอบ
ความเข้มแสง
วันที่............ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ที่ใหนลูกจางท้างานมิไดก้าหนนดมาตรฐานไวในตารางที่ 3 
(5) ไมต่้ากวามาตรฐานที่กา้หนนดไวในตารางที่ 5 ทายกฎกระทรวง
นี้ส้าหนรับบริเวณ 
รอบ ๆ สถานทีลู่กจางตองท้างานโดยใชสายตามองเฉพาะจดุ 

 สิ่งปฏิกูล      
5 พระราชบญััญติสาธารณสุข พ.ศ.

2535 
หนมวด 5 เหนตุร้าคาญ มาตรา 25(4) การกระท้าใด ๆ อันเปน็เหนตุให้น
เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความสัน่สะเทือน
,ฝุุน,ละออง, เขม่า,เถ้า  ให้นถือเป็นเหนตุร้าคาญ 

    

6 พระราชบญััญติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

หนมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หนรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหนรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้นเปูนอ้านาจสว่นราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
- ก้าหนนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยตดิเชื้อและมูลฝอยที่เปน็พิษหนรือ
อันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนนึ่งแสนบาท จา้คุกไม่
เกิน 1 ปี หนรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหนานคร 
เร่ือง การเก็บ ขน และก้า จัดสิ่ง
ปฏิกูลหนรือมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้นามมิให้นผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หนรือท้า ให้นมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหนรือมูล
ฝอยในที่หนรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหนานครจัดไวใ้ห้น 
ข้อ 6 เจ้าของหนรือผู้ครอบครองอาคารหนรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดใหน้มี
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหนรือมูลฝอยภายในอาคารหนรือสถานทีน่ั้นอยา่ง
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
หน้ามมิให้นผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หนรือท้า ให้นมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหนรือมูล
ฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหนรือ 
มูลฝอยที่เจ้าของหนรือผู้ครอบครองอาคารหนรือสถานที่ใดๆ จัดให้นมี
ขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทา้ ของเจ้าหนน้าที่กรุงเทพมหนานครในอ้า 
นาจหนนา้ที่หนรือบุคคลที่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หน้ามมิให้นผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหนรือมูลฝอย หนรือน้า สิ่งปฏิกูลหนรือมูลฝอย
ไปฝงัหนรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเปน็หนนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ใหน้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหนรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหนานครก้า หนนด ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหนานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่ปฏิกูลหนรือ
มูลฝอย ตามกฎหนมายวา่ด้วยการสาธารณสุข 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 
 

ข้อบังคับกรุงเทพมหนานคร ว่าดว้ย
หนลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และ
สิ่งปฎิกูลของอาคารสถานที่ และ
สถานบริการการสาธารณสุข 
พ.ศ.2545 
 

หนมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหนรือสถานที่ใดๆ ที่ไม่ใช่
สถานบริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหนรือผู้ครอบครองอาคารหนรือสถานที่ต้องจัดให้นมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทีท่้าจากวสัดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท้า
ความสะอาดได้งา่ย มีฝาปิดมดิชิด สามารถปูองกันสตัว์ไม่ให้นคุ้ยเขี่ย 
รวมทั้งไม่ก่อให้นเกิดความร้าคาญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้นมีภาชนะรองรับจ้านวนเพียงพอที่จะใส่มลูฝอยได้
โดยไม่ลน้ออกนอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหนญ่พิเศษ ต้องจัดให้นมีที่พักรวมมูลฝอยได้ใน
ปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก้าหนนด 
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มลูฝอยในถุงพลาสติก หนรือถุงที่ กทม. ก้าหนนด 
ให้นมีการแยกมูลฝอย ต้องด้าเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะ
ขนได้โดยสะดวก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

8 กฎกระทรวงมหนาดไทย ฉบบัที่ 33 
(พ.ศ.2535) ( หนมวด 5 ระบบกา้จัด
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหนรืออาคารขนาดใหนญ่พิเศษ ต้องจัดให้นมีที่พักรวมมูลฝอย
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
- ต้องมีขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวนั 
- ผนังต้องทา้ด้วยวสัดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกนัน้้าซึม 
- ต้องมีการปูองกันกลิ่นและน้า้ฝน 
- ต้องมีการระบายน้้าเสียงจากมลูฝอยเข้าสู่ระบบบา้บัดน้้าเสยี 
- ต้องมีการระบายอากาศและปอูงกันน้้าซึม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหนานคร เร่ือง
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่
ปฏิกูลหนรือมูลฝอยตามกฎหนมายว่า
ด้วย การสาธารณสุข พ.ศ.2546 

- การก้าหนนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หนรือมูล
ฝอยจากสถานประกอบการ 
 
 

    

10 กฎกระทรวง ว่าด้วย อัตรา 
ค่าธรรมเนียมการใหน้บริการเก็บ 
ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
พ.ศ.2545 

- การก้าหนนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หนรือมูล
ฝอยจากสถานประกอบการ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

11 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 
เร่ือง ก้าหนนดลักษณะของบริเวณที่
พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 

*ประกาศฉบบันี้ให้นใชบ้ังคับเมื่อพ้นก้าหนนด 90 วัน ประกาศในราช
กิจจาฯ 
ก้าหนนดลักษณะของบริเวณที่พกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี้ 
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและ
อุปกรณ์ ดังนี ้
(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจดุที่เหนมาะสม แยกเป็นสัดส่วน
เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสา้หนรับการขนมูลฝอยตืดเชื่อไปก้าจัด และ
ต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 
(2) มีภาชนะสา้หนรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ
ตามที่ก้าหนนด 
ก) ท้าด้วยวสัดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลักษณะ
เรียบ ท้าความสะอาดงา่ย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมดิชิด สามารถปูองกัน
สัตว์แมลงพาหนะนา้โรค และให้นมีการฆ่าเชื้อก่อนน้าไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็กกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้นอยู่ที่
อุณหนภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียล 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

มองเหน็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลกัษณ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ตราสัญลักษณ์ส้าหนรับพิมพบ์นภาชนะบรรจมุูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362) 
ก้าหนนด 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

12 ประกาศกระทรงสาธารณสุข เร่ือง 
ตราหนรือสัญลักษณ์ส้าหนรับพิมพบ์น
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 
พ.ศ.2546 

ก้าหนนดตราหนรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อ ใหน้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดา้ ซ้อนทับบนวงกลมสีด้า 
โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

    

 อากาศ      

13 ประกาศกระทรวงมหนาดไทย ข้อ 5 หน้ามมิใหน้นายจ้างใหน้ลูกจ้างท้า งานในที่ที่มีปริมาณฝุุนแร่ใน
บรรยากาศของการท้า งานตลอดระยะเวลาการท้างานปกติโดย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

เร่ือง ความปลอดภัยในการท้า งาน
เก่ียวกับภาวะแวดล้อม 
(สารเคมี) 

เฉลี่ยเกินกว่าที่ก้า หนนดไว้ในตารางหนมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
- ฝุุนขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้  
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุุนทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

 พลังงาน      
14 14.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 2535 
หนมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด้าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหนภูมิ
ภายในอาคารใหน้อยู่ในระดับที่เหนมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อใหน้เกิด
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท้างานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก้าหนนดในกฎกระทรวง 

    

 14.2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 

หนมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หนรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใช้วัสดุหนรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หนรือ
อุปกรณ์ รวมทั้งใหน้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหนรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ใหน้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหน่งชาติ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
(1) ก้าหนนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เครื่องจักร หนรืออุปกรณ์ 
(2) ก้าหนนดเคร่ืองจักร หนรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการ
ใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หนรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก้าหนนดวัสดุหนรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหนรืออุปกรณ์ เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก้าหนนดใหน้ผู้ผลิตและผู้จ้าหนน่ายเครื่องจักร หนรืออุปกรณ์ ต้อง
แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 14.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่องการก้าหนนดค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่้า ค่าประสิทธิภาพ
การใหน้ความเย็นและค่าพลังงาน
ไฟฟูาต่อตันความเย็นของระบบ

หนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหนยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนนด
รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
(1) เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหนญ่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

(ก)เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟูา 
(3) เคร่ืองท้าน้้าเย็นแบบดูดกลืน 
 

 14.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก้ า หน น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อการประหนยัดพลังงาน (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหนยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
(1) ตู้เย็น 
(2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(3) หนลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หนลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหนล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟูา 
(8) หนม้อหนุงข้าวไฟฟูา 
(9) โคมไฟฟูา 
(11) เตาหนุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหนลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

 14.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น  ก้ า หน น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหนยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down 
Light) 

    

 14.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหนยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่  เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับ
ปรับอากาศที่ มีประสิทธิภาพสู ง  เครื่องท้ าน้้ าอุ่ น ไฟฟู าที่ มี
ประสิทธิภาพสูง กระติกน้้าร้อนไฟฟูาประสิทธิภาพสูงมอเตอร์
เหนนี่ยวน้าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น  ก้ า หน น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากเคร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากหนลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

 14.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก้ า หน น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหนยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
หนม้อไอน้้า 
เครื่องท้าน้้าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหนล่งพลังงาน 
ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5-หนลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

    

 14.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก้ า หน น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 - หนลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
เบอร์ 5 

 14.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7 )
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟูา 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – หนลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – หนลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
เตาหนุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหนลว 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 14.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงานเรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟูา 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 14.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 - หนลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 14.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟูา 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 - หนลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – หนลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – หนม้อหุนงข้าวไฟฟูา 
ข้อมูลฉลากประหนยัดไฟฟูาเบอร์ 5 – โคมไฟฟูา 
รายชื่อ ยี่ห้นอ รุ่น กระจก 
รายชื่อ ยี่หน้อ รุ่น เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 14.14 6ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 

หนลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อการประหนยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. หนลอดแอลอีดี  ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหนยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับ "Standby Power 1 
Watt รักษ์โลก" ประเภท เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับ "Standby Power 1 
Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
 14.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 

หนลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหนยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับพัดลมไฟฟูา 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนม้อหุนงข้าวไฟฟูา 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับ Standby Power 1 
Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับกระติกน้้าร้อนไฟฟูา 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับเครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟูา 
11. เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 14.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก้าหนนดคุณสมบัติ 
หนลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหนยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 

หนลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหนยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟูาชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่หน้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หนรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหนยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับพัดลมไฟฟูา 
3.1 พัดลมไฟฟูาชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟูาชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟูาชนิดระบายอากาศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนม้อหุนงข้าวไฟฟูา 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับหนลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับ Standby Power 1 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับกระติกน้้าร้อนไฟฟูา 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟูาเบอร์ 5 ส้าหนรับเครื่องท้าน้้าอุ่นไฟฟูา 
10. เครื่องท้าน้้าเย็นส้าหนรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

15 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ 
ของผู้ไม่สูบบุหนร่ี พ.ศ.2535 

เหนตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
ยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหนรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบ
และไม่สูบบุหนร่ีบุหนรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหนลายประการ เช่น อาจท้าใหน้เกิด
มะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหนลอดเลือดหนัวใจตีบ อีทั้งควันบุหนรี่ยัง
ท้าให้นโรคบางโรค เช่น โรคหนอบหนืดหนรือโรคภูมิแพ้มีอาการก้าเริบขึ้น 
นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหนร่ีต้องสูดควันบุหนร่ีที่ผู้อื่น
สูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้สูบบุหนรี่เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหนรี่นั้นเป็น
เด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหนรี่ มิใหน้ต้องรับควัน
บุหนรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการหน้ามสูบบุหนรี่ในบางสถานที่ หนรือ
จัดเขตใหน้ผู้สูบบุหนรี่โดยเฉพาะหนรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

    

16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่9)พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพ

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535)     
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

และลักษณะของเขตสูบบุหนร่ี -โดยต้องเป็นบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศ
ถ่ายเทหมนุเวียนระหวา่งาภายนอกอาคารและภายในเขตสบูบุหร่ี
ไมน้่อยกวา่ 50 ลบ.ฟตุ/นาที/คน 

-การก าหนดภาพเขตสบูบหุร่ีต้องมีลกัษณะดงันี ้

1)  ไม่อยู่ ในบริเวณท่ีก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชน ท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานท่ีท่ีให้มีการคุ้มครอง
สขุภาพผู้ ไมส่บูบหุร่ี 
3) ไม่อยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยอนัเป็นท่ีเห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานท่ี
นัน้ 

17 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ
ที่10)พ.ศ. 2545ก้าหนนดชื่อหนรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะทีใหน้
มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหนร่ี 

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เร่ืองเดียว 
_ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 
เร่ืองเดียวกัน (C212) 
-ก้าหนนดใหน้สถานที่ราชการหนรือรัฐวิสาหนกิจ เป็นสถานที่ที่ใหน้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหนร่ี โดยขณะท้าการ ใหน้หนรือ ใช้บริการ
เป็นเขตปลอดบุหนร่ี เว้นแต่ 
1) บริเวณหน้องพักส่วนตัว หนรือหน้องท้างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ในสถานที่นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ใหน้เป็น เขตสูบบุหนรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพเช้น
ก้าหนนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
(ประกาศเมื่อ่ 9 สิงหนาคม 2545) 

18 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
(ฉบับที่19)พ.ศ.2553เรื่องก้าหนนด
ชื่ อหน รื อ ป ระ เ ภทของ สถาน ที่
ส าธารณะที่ ใหน้ มี การคุ้ มครอง
สุ ขภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ หน รี่ แ ล ะ
ก้ า หนนดส่ วนหนนึ่ ง ส่ วน ใดหนรื อ
ทั้ งหนมดของสถานที่ สาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหนรี่ หนรือเขต
ปลอดบุหนรี่ ตามประราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหนรี่ พ.ศ.
2535 

บังคับใช้ พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ(28 
พ.ค. 53)  
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก้าหนนดชื่อเรื่อง
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหน้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหนรี่และก้าหนนดส่วนหนนึ่งส่วนใดหนรือทั้งหนมดของสถานที่
สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหนรี่หนรือเขตปลอดบุหนรี่ตาม พรบ.
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหนรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549(
นค.-law-c477)* 
 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก้าหนนดชื่อหนรือประเภท
ของสถานทีสาธารณะที่ใหน้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหนรี่ 
และก้าหนนดส่วนหนนึ่งส่วนใดหนรือทั้งหนมดของสถานที่สาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหนรี่หนรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 (นค.-law-
c659)*** 
-ก้าหนนดให้นชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหนร่ี 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-สถานพยาบาล ตามกฎหนมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2.สถานศึกษา 
-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถนที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-สถานที่ออกก้าลังกาย 
-สถานที่ออกก้าลังกาย 
    -สถานที่ออก้าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
-สระว่ายน้้า  
-ร้านค้า 
-สถานที่จัดลี้ยงทั้งหนมด 
-สถานที่จ้าหนน่ายอาหนาร เครื่องดื่ม อาหนารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบ
ปรับอากาศ 
-สถานที่จ้าหนน่ายอาหนาร เครื่องดื่ม อาหนารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มี
ระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ใหน้มีบริการอาหนาร เครื่องดื่ม 
อาหนารและเครื่องดื่ม 
-สถนที่จ้าหนน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
-สถานบริการทั่วไป 
-สถานที่ใหน้บริการน้้ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
-สถานที่ท้างาน 
-สถานที่ราชการ รัฐวิสาหนกิจ หนน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-สถานที่ท้างานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-ธนาคาร สถาบันการเงิน 
-โรงงานอุตสาหนกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะ
ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-สถานที่สาธารณะทั่วไป 
-หน้องสมุด 
-สุขา 
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-ลิฟท์โดยสาร 
-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ยานพาหนนะสาธารณะ ในขณะให้นบริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหนรือไม่
มีก็ตาม 
-ยานพาหนนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหนกิจ หนน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน 
-ก้าหนนดให้นสถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหนร่ี สามารถจัดให้นมี เขต
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

บุหนร่ี ได้ในสถานที่ฯดังนี้ 
1.สถานที่ใบริการน้้ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนนือจาก
พื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
2. สถานที่ ร า ชกา ร  รั ฐ วิ ส าหนกิ จ  หนน่ ว ย ง านอื่ น ของ รั ฐ **
นอกเหนนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 
-ก้าหนนดให้นสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก้าหนนดขอบเขตชัดเจนใหน้ถือว่า
ขอบเขตของสถานที่นั้น ก้าหนนดตามการสูบบุหนรี่นั้นรบกวนผู้อื่น
หนรือไม่เป็นหนลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหนรือไม่ก็
ตาม 

19 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
เรื่อง หนลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แสดงเครื่องหนมายของขอบเขตสูบ
บุหนร่ีและเขตปลอดบุหนร่ี พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลง
วันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง ก้าหนนดเครื่องหนมายของเขตผู้สูบบุหนรี่
และเขตปลอดบุหนร่ี 
**ประกาศฉบับนี้ใหน้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหนมายและการแสดงเครื่องหนมายของเขตสูบบุหนรี่ใหน้
เป็นไปตามหนลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก้าหนนด 
กรณีหนน่วยงานอื่นของรัฐ หนรือรัฐวิสาหนกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
การก้าหนนดเครื่องหนมาย และการแสดงเครื่องหนมายของเขตปลอด
บุหนร่ี ซึ่งต้องแสดงเครื่องหนมายไว้ภายในยานพาหนนะเป็นการเฉพาะ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ให้นผู้ด้าเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
20 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข

พ . ศ .  2550เ รื่ อ ง  ส ภ า พ แ ล ะ
ลักษณะของเขตปลอดบุหนรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหนร่ี พ.ศ.2535 

*ประกาศฉบับนี้ใหน้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเคร่ืองหนมายเขตปลอดบุหนร่ีตามที่กระทรวงสาธารณะสุข
ประกาศ 
2.ไม่มีการสูบบุหนร่ี 
3. ไม่มีอุปกรณ์ หนรือสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหนรับการสูบบุหนร่ี 

    

21 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา
ในหนอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศ
ไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหนมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อยู่ในและนอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)โรคติดเชื้อจากแบ
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหนายใจส่วนล่าง  
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหนรือก้าลัง
อยู่ระหนว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหนรือสูบบุหนรี่จัด และผู้ที่
ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหนตุโรคการหนายใจเอาละอองน้้าที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอ
โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหนอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบ้ารุงรักษา
อย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-ข้อ4 หนน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด้าเนินการ เจ้าของหนรือผู้ครอบครองอาคาร 
ที่มีการติดตั้ง หนอผึ่งเย็น 
 - มีหนน้าที่ดังนี้ 
 1. จั ดท้ า แผนหนรื อ โครงการควบคุ มปู องกั น โ รคฯ  โดยมี
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหนมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
บ้ารุงรักษาหนอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหนลักสูตร ผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหนอ
ผึ่งเย็นด้านการปูองกันและควบคุมเชื้อฯที่กรมอนามัยและกรม
ควบคุมโรคฯก้าหนนด 
 3.จัดให้นมีผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหนอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หนรือสาขา
อื่นๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงาน
เจ้าหนน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 -ต้องจัดใหน้มีคู่มือแนะน้าไว้ประจ้าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหนมาย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้นถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ ก้าหนนดการ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ปฏิบัตินี้ ส้าหนรับข้อปฏิบัตินี้ ก้าหนนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี้ 
-หนอผึ่งเย็น 
 1. การออกแบบและก่อสร้าง 
 2. สถานที่ติดตั้งหนอผึ่งเย็น 
 3. น้้าที่เติมชดเชยต้องเป็นน้้าจากแหนล่งน้้าเดียวกับที่ใช้ในหนอ
พึ่งเย็น 
 4. การระบายน้้าทิ้ง 
 5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะ
อากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝูาระวัง 
 1. การด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ 
  - จัดหนาคู่มือการบ้ารุงรักษาประจ้าระบบ 
  - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา  1สัปดาหน์/คร้ัง 

- จัดท้าและด้าเนินการตามแผนบ้ารุงรักษา 
 2. การท้าความสะอาด การท้าลายเชื้อ 
 3. การบ้าบัดน้้า ในระบบฯ 
 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 



38 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 6. แผนการด้าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน้้า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 

 
 
 



ประเภท ค่าแฟกเตอร์ (kg CO2) ปริมาณทีใ่ช้/ของเสียทีเ่กดิขึน้ หน่วย
ปริมาณการปลดปล่อย GHGs 

(kgCO2)

น ้าประปา-การประปานครหลวง 0.5081 582.47 m3
295.953007

น ้าประปา-การประปาส่วนภูมิภาค 0.7043 582.47 m3
410.233621

น ้าประปา-การนิคมอุตสาหกรรม 0.2722 m3
0

ไฟฟ้า 0.5813 14344 kWh 8338.1672

กระดาษ 0.735 kg 0

ของเสีย

กระดาษ Paper 1.4755 kg 0

ส่ิงทอ Textile 2 kg 0

อาหาร Food/Sludge 2.53 kg 0

เศษไม ้Wood chip 0.0735 kg 0

ผา้ออ้ม ผา้อนามยั Nappies 4 kg 0

เศษใบไม ้Garden & Park 3.27 kg 0

ยาง หนงั Rubber and leather 3.13 kg
0

แกว้ 1.187 kg 0

อลูมิเนียม (กระป๋อง) 4.4315 kg 0

กล่องโฟม Polystyrene 2.2971 kg 0

ถุงพลาสติก PP (ถุงใส) 2.399 kg 0

ถุงพลาสติก PE (ถุงขุ่น) 1.52 kg 0

ขวดพลาสติก PET
(ขวดใส)

ขวดพลาสติก HDPE

(ขวดขุ่น)

กล่องพลาสติก Polypropylene 1.6862 kg 0

เหล็ก 1.76 kg 0

น ้ามนัดีเซล 2.7446 73262.12 L 201075.2146

ก๊าซโซลีน 0.689 kg 0

ก๊าซโซฮอล์ 2.93 L 0

ก๊าซหุงตม้ (LPG ) จากก๊าซ
ธรรมชาติ

0.498 kg

0

Sodium Chloride 0.202 kg 0

Acetic acid 0.9321 kg 0

Sodium Hydroxide 1.0377 kg 0

Sodium sulphate 0.474 kg
0

Hydrochloric acid 0.896 kg 0

Sulfuric acid 0.138 kg 0

Alcohol 1.26 kg 0

Ammonium sulphate 2.66 kg 0

Potassium hydroxide 5.9653 kg 0

Citric acid 1.58 kg 0

Nitric acid 0.323 kg 0

Sodium hypochlorite 0.3249 kg 0

ถุงร้อน PP 2.399 kg 0

Aluminium Foil 1.238 kg 0

ถุงมือยาง 0.4419 kg 0

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (kgCO2)

ประจ าเดอืน.......................

3.77

1.617
0

0

เช้ือเพลงิ

Chemicals

อุปกรณ์ห้องทดลอง

kg

kg

แบบฟอรม์ 2.1 





หมายเหต ุ: 1. ปรมิาณทรัพยากรทีใ่ชห้รอืของเสยีทีเ่กดิขึน้ ใชห้น่วยตามคา่แฟกเตอร ์เชน่ น ้าประปาใชห้น่วย m
3  

ไฟฟ้าใชห้น่วย kWh

2. ปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ค านวณโดยคณูคา่แฟกเตอร ์(คอลัมภ ์B) กับคา่ปรมิาณการใช ้(คอลัมภ ์C)





บันทกึประจ าเดอืน วนัที่ท าการบันทกึ
รวมปริมาณการใช้

ไฟฟ้า/เดอืน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า/เดอืน (บาท)
ผู้บันทกึ

บันทกึประจ าเดอืน วนัที่ท าการบันทกึ
รวมปริมาณการใช้

ไฟฟ้า/เดอืน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า/เดอืน (บาท)
ผู้บันทกึ

แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้า

แบบฟอร์มบันทึกการใช้เช้ือเพลงิ

แบบฟอร์ม 3.1 



บนัทึกประจ าเดือน วนัท่ีท าการบนัทึก รวมปริมาณการใชน้ ้า/เดือน (หน่วย) คา่ใชจ่้ายคา่น ้า/เดือน (บาท) ผูบ้นัทึก หมายเหตุ

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น า้ แบบฟอร์ม 3.2 



รายการขยะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขยะทัว่ไป
กระดาษ
แกนกระดาษทิชชู
ขวดน ้า
ตลบัหมึก

หมายเหต ุ1. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย ต้องลงบนัทกึปริมาณทกุวนัทีส่ิน้เดอืน

ปริมาณ (ระบหุน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลติร ) 

รายการขยะประจ าเดือน แบบฟอร์ม 4.1 



หน้า 1/2

ชนิดสัตว์พาหะน าเชือ้ วิธีการป้องกันและก าจดั ความถี่ ผู้ รับผดิชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง

นก วิธีการป้องกนั หวัหน้าฝ่าย

1. สร้างตาขา่ยดกัรอบๆ บริเวณโรงงาน

2. ตดิตะแกรงลวดตามผนงัที่มีชอ่ง

3. ตดิมา่นสเีหลอืงป้องกนัที่ประตทูางเข้า ออก

4. ตรวจเช็คทกุวนัตามสถานที่ตดิตัง้กบัดกั

วิธีก าจดั

1. หากมีนกตดิตาขา่ย น าไปปลอ่ย

2. หากมีนกตายน าใสถ่งุขยะสดี าเพ่ือน าไปทิง้ตอ่ไป

3. ตรวจเช็คทกุวนัและก าจดัทิง้ทนัที

หนู วิธีการป้องกนั

1. ปิดชอ่งทางเดนิตามทอ่ระบายน า้ด้วยตะแกรง

2. ท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ า

3. มีการตรวจดแูละทกุวนั

4. จดัวางอปุกรณ์ให้เป็นระเบยีบ

วิธีการก าจดั

1. เดนิส ารวจดรู่องรอยทางเดนิของหนู

2. หากบัดกัมาตดิตัง้บริเวณ

3. หากพบซากหนตูดิกบัดกัให้ด าเนินการน าไปทิง้ทนัที

แมลงวนั วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัแมลงวนัมาตดิตัง้หากพบวา่มีแมลงวนั

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้แมลงวนัมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงวนัไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

แมลงสาบ วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเชือ้ แบบฟอรม์ 5.1 



หน้า 2/2

ชนิดสัตว์พาหะน าเชือ้ วิธีการป้องกันและก าจดั ความถี่ ผู้ รับผดิชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง

แมลงสาบ (ตอ่) วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัแมลงสาบมาตดิตัง้หากพบวา่มีแมลงสาบ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้แมลงสาบมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงสาบไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

มด วิธีการป้องกนั

1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

วิธีการก าจดั

1. หากาวดกัมดมาตดิตัง้หากพบวา่มีมดในพืน้ที่ผลติ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้มดมาหาอาหาร

3. น าซากมดไปทิง้หากมีจ านวนมากพอ

แมลงตา่งๆ แมลงบนิ วิธีการป้องกนั

และแมลงกลางคนื 1. ท าความสะอาดพืน้ที่ผลติอยูเ่ป็นประจ า

2. น าเศษวตัดทุี่เหลอืจากการผลติไปทิง้ทกุวนั

3. มีการปิดปากถงุวสัดทุี่เหลอืใช้ก่อนน าไปทิง้

4. ตดิตัง้มา่นกนัแมลงสเีหลอืง

วิธีการก าจดั

1. ตดิตัง้ไฟลอ่แมลงไฟฟ้า เพ่ือดกัแมลงบนิ

2. ก าจดัแหลง่ต้นตอ่ที่ท าให้มดมาหาอาหาร

3. น าซากแมลงไปทิง้ทกุๆ 3 วนั

ผู้ รับผิดชอบ.................................................. ทวนสอบโดย.......................................................

วนัที.่...................................................... วนัที.่......................................................

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเชือ้



ล าดบัท่ี สถานท่ี นก หนู แมลงวนั แมลงสาบ แมลงกลางคืน อ่ืนๆ การแกไ้ข
1 ห้องน ้า
2 ห้องรับประทานอาหาร
3 ห้องประชุม
4 ห้องเก็บของ
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ตรวจ.................................................. หมายเหตุ พบสตัว์พาหะ

วนัที.่...................................................... ไมพ่บสตัว์พาหะ

ทวนสอบโดย...................................................................

วนัที.่......................................................

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ
แบบฟอรม์ 5.2 
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แบบรายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 
กรณุากรอกแบบรายงานผลตามทีห่น่วยงานของท่านจดัซือ้ในแต่ละรายการสนิคา้หรอืบรกิาร ทัง้ทีเ่ป็น

สนิคา้ทีผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและไมผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

1. รายการจดัซือ้สนิคา้ในช่วงเดอืน_____________ ถงึเดอืน_____________  
 

รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
1.  ตลบัหมกึ 

1.1  เครือ่งถ่ายเอกสาร(กล่อง) 
1.2  เครือ่งพมิพ(์กล่อง) 
1.3  เครือ่งโทรสาร(กล่อง) 

       

2. กระดาษ 
      2.1 กระดาษคอมพวิเตอร(์รมี) 
      2.2 กระดาษปกส(ีรมี) 

      

3. แฟ้มเอกสาร(แฟ้ม)       
4. ซองบรรจุภณัฑ(์กล่อง)       
  5. กล่องใสเ่อกสาร(กล่อง)       
6.  ผลติภณัฑล์บค าผดิ(อนั)       
7. หลอดฟลอูอเรสเซนต(์หลอด)       
8. เครือ่งถ่ายเอกสาร (เครือ่ง)       
9. กระดาษช าระ (มว้น) 
    - มว้นละ ................ เมตร 

      

10. เครือ่งพมิพ ์(เครือ่ง)       
11. เครือ่งเรอืนเหลก็ (ตวั)       
12. แบตเตอรีป่ฐมภมู ิ(แทง่)       
13. ปากกาไวตบ์อรด์ (ดา้ม)       
14. สทีาอาคาร (แกลลอน)       
       
       
       
       
       

แบบฟอรม์ 6.1  
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รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
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2. การจดัจา้งบรกิารท าความสะอาดในส านกังาน 
- ชื่อบรษิทัทีร่บัจา้ง....................................................................... 
-  จ านวนพนกังาน...................................................................(คน) 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 

 

 เกณฑใ์นการคดัเลอืก หรอืจดัหาบรกิารท าความสะอาดในส านกังานทีใ่ชพ้จิารณามดีงันี้ 
 

เกณฑใ์นการพจิารณา ม ี ไมม่ ี
1.  ไมใ่ชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีม่สีว่นผสมของสารอนัตราย   
2.  พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
พรอ้มแนบหลกัฐานยนืยนัการฝึกอบรมพนกังาน 

  

3.  มกีารด าเนินการ อธบิายขัน้ตอน และเสนอแนวปฏบิตัทิี่ชดัเจนในการให้
พนักงานท าความสะอาดคดัแยกบรรจุภณัฑ์ หรอืวสัดุเหลือใชอ้ื่นๆ ที่เกดิขึ้น
จากขยะทัว่ไปทีม่อียู่ในอาคารส านักงาน เพื่อน ากลบัไปสู่กระบวนการแปรรูป
หรอืเวยีนใชใ้หม ่รวมถงึจดัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ พรอ้มรายงานผลการ
ด าเนินการคดัแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

  

 
 
3. รายละเอยีดของการใชบ้รกิารโรงแรมในการจดัประชุม สมัมนา และอบรม  
ในช่วงเดอืน..............................ถงึเดอืน .............................. 
 

รายการกจิกรรม สถานทีจ่ดังาน/โรงแรม 
จ านวน
ผูเ้ขา้รว่ม 

ระยะเวลาการจดั
กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ช ้
(บาท) 

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม* 

      
      
      
      

 
 หมายเหตุ  *กรณีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหร้ะบุดว้ยว่าไดร้บัเกยีรตบิตัรใบไมเ้ขยีว หรอื ไดร้บั
การรบัรอง ISO 14001  
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 4. บรกิารเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
-    ชื่อบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเช่า....................................................................... 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 
- จ านวน............................................................................เครือ่ง 

 
เป็นไปตามเกณฑส์นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่  เป็น   ไมเ่ป็น 
 
  5.   ปญัหาและอุปสรรคในการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาใช ้

1.  .………………………………...........………………………………………………… 
 2.  …………………………………………………………………………………………. 
 3.  ….……………………………………………………………………………………… 

 
6.   ขอ้เสนอแนะ 

1.  .………………………………...........………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………………………………………… 

  3.  ….……………………………………………………………………………………… 
 
ผูร้ายงาน 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….นามสกุล……………………………………… 
ต าแหน่ง…………………….……………………… ระดบั…………….……………………………. 
หน่วยงาน ……………………………………................……………………………..…………….. 
โทร. …………………..........………………… .โทรสาร……………………………..…………….. 

 
******************************************************************************************************* 

 



ช่ือแผนงาน : หมายเลขแผนงาน : ผู้จดัท า.........................................

หน่วยงาน :  วนัที่บงัคบัใช้ ผู้อนมุตั.ิ.......................................... วนัที่.........................

วตัถปุระสงค์ :

เป้าหมาย :

ล าดับที่ รายละเอียดขัน้ตอน

การปฏิบัติงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ

การติดตามความก้าวหน้า ให้ท าเคร่ืองหมายในชอ่งปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกนั

แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. __________
ผู้ รับผิดชอบ งบประมาณ

แบบฟอร์ม 7.1 


